ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 9 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 15857/4.5.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα εννιά,

δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης

Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος,
16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17. Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας
Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη
Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 28. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29. Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς
Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πατσαβός Παναγιώτης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης
Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη και 2. Φραγκιουδάκης

Αριστείδης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Λεωνίδας Γκούμας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 156/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιβράβευση του δημοτικού υπαλλήλου, Καλοπαιδάκη Εμμανουήλ.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννάκης που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την
επιβράβευση του δημοτικού υπαλλήλου, Καλοπαιδάκη Εμμανουήλ, είπε τα εξής: «Στον Δήμο
Ηλιούπολης, με την ειδικότητα του κηπουρού χρεωμένος με την συντήρηση των κήπων στην περιοχή των
Πολυκλαδικών με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, υπηρετεί ο υπάλληλος κ. Καλοπαιδάκης Μανώλης.
Κρίνω σκόπιμο ή ακόμη καλύτερα αν θέλετε υποχρέωσή μου, να γνωστοποιήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο
μια πράξη ανδρείας και απαράμιλλης ανθρωπιάς του συγκεκριμένου υπαλλήλου.
Συγκεκριμένα:
Πριν από 1 περίπου μήνα, αμέριμνος και ανυποψίαστος για το τι έμελλε να συμβεί ένας Ηλιουπολίτης
παππούς έχοντας αγκαλιά την δίχρονη εγγονούλα του έκανε βόλτες στο πεζοδρόμιο πάνω από τα
πολυκλαδικά.
Σ’ ανύποπτο χρόνο ένας άγριος ροντβάιλερ σκύλος, ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του, όρμησε στον παππού, του
άρπαξε το παιδί από την αγκαλιά, και άρχισε να το σέρνει 50 περίπου μέτρα, με τα δόντια του χωμένα στις
σάρκες, με άγριες διαθέσεις, ενώ προσπαθούσε να το δαγκώσει στον λαιμό.
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Ανήμπορος να βοηθήσει ο παππούς, πανικόβλητος έτρεχε πίσω απ’ τον εξαγριωμένο σκύλο.
Για καλή τους τύχη στον χώρο του συμβάντος βρέθηκε ο υπάλληλος κ Καλοπαιδάκης Εμμανουήλ ασκώντας
τα καθημερινά του καθήκοντα, ο οποίος παρενέβη αποτελεσματικά κλωτσώντας τον σκύλο και με χίλιες δυο
δυσκολίες και κινδύνους, κατάφερε να πάρει το βρέφος από τα δόντια του ζώου να του σώσει την ζωή στην
κυριολεξία και στην συνέχεια να τον μεταφέρει με τον παππού του στο σπίτι τους.
Ο παππούς για 4 ημέρες έχασε την φωνή του. Το παιδί πέραν των σοβαρών τραυματισμών έχει ψυχολογικά
προβλήματα και φοβίες και υποστηρίζεται από ψυχολόγο.
Η σημερινή παρέμβασή μου σκοπό έχει να ΑΝΑΔΕΙΞΗ την πράξη του διασώστη στον οποίο προτείνω: να
αποδοθεί εύφημος μνεία, να διανθιστεί ο υπαλληλικός του φάκελος με την πράξη του ανδρείας , να του
χορηγηθεί 10ήμερος τιμητική άδεια όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέψουν και να αναρτηθεί η πράξη
του στο διαδίκτυο. Όλα αυτά ακλουθώντας νόμιμες διαδικασίες ως ελάχιστο φόρο τιμής στον υπάλληλο που
πραγματικά έσωσε το μωρό.
Κλείνοντας θα ήθελε να τονίσω ότι η γνωστοποίηση της προαναφερθείσης γενναίας πράξης στο Δημοτικό
Συμβούλιο ήταν επιθυμία των γονέων της μικρής, σε αντίθεση με τον εργαζόμενο που ταπεινά αρνήθηκε
οποιαδήποτε προβολή θεωρώντας πως ότι έκανε ήταν απλά ανθρώπινο χρέος».
Μετά από την τοποθέτηση και τη διαλογική συζήτηση των επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα αποφασίζει
Να αποδοθεί εύφημος μνεία, να διανθιστεί ο υπαλληλικός φάκελος του δημοτικού υπαλλήλου,
Καλοπαιδάκη Εμμανουήλ και να του χορηγηθεί 10ήμερος τιμητική άδεια όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας
το επιτρέψουν και να αναρτηθεί η πράξη του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Όλα αυτά
ακλουθώντας νόμιμες διαδικασίες ως ελάχιστο φόρο τιμής στον υπάλληλο που πραγματικά έσωσε το
μωρό.
Ο ανωτέρω υπάλληλος με την πράξη ανδρείας στην οποία προέβη, έσωσε τη ζωή του δίχρονου
νηπίου στο οποίο επιτέθηκε ένας άγριος σκύλος και στην συνέχεια το μετέφερε με τον παππού του στο
σπίτι τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 10.5.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

