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.: 160/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της λειτουργίας του Οργανισμού Κατά των
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σόφης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννάκης, που εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.16282/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της συμμετοχής του
Δήμου Ηλιούπολης στη διοίκηση των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτισιογόνων ουσιών,
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των οποίων την επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση των δράσεων υλοποιούν ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε
συνεργασία με τους δήμους Ηλιούπολης και Υμηττού.
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είπε τα εξής: Προτείνουμε να
συνεχιστεί η λειτουργία των κέντρων πρόληψης μέχρι τις 30.7.2011 με το ίδιο οικονομικό,
διοικητικό και λειτουργικό καθεστώς και να συνεχίσει μέχρι τότε η συμμετοχή του δήμου μας
στη διοίκησή τους.
Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται έως τότε η συμμετοχή μας είναι:


Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης, του
οποίου η σύμβαση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προβλέπεται να λήξει στις 30.7.2011. Σκόπιμο είναι
να μη γίνει καμία διοικητική αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της
προγραμματικής σύμβασης



Για να διερευνηθεί σχολαστικά η πρόθεση του ΥΠΕΣΔΔΑ το οποίο μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) να συνεχίσει να
καταβάλει το 50% των εξόδων λειτουργίας του κέντρου (το άλλο 50% καταβάλει ο
Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το 50% των εξόδων λειτουργίας του
κέντρου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τους συμβαλλόμενους
δήμους Ηλιούπολης και Υμηττού – Δάφνης



Για να εξεταστεί η βούληση του δήμου Υμηττού – Δάφνης για τη συνέχιση ή μη της
συνεργασίας του
Ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε ήδη έλθει σε επαφή με όλους τους

φορείς που προαναφέραμε με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε επόμενο συμβούλιο
(πριν τις 30.7.2011) και την κατάρτιση προτάσεων που θα βοηθήσουν στη λήψη οριστικών
αποφάσεων.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο
οποίος αναφέρθηκε στη δράση και το έργο του κέντρου πρόληψης.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ηλιούπολης στη διοίκηση των κέντρων
πρόληψης της χρήσης εξαρτισιογόνων ουσιών, των οποίων την επιστημονική εποπτεία και
αξιολόγηση των δράσεων υλοποιούν ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε συνεργασία με τους δήμους Ηλιούπολης
και Υμηττού, μέχρι τις 30.7.2011 με το ίδιο οικονομικό, διοικητικό και λειτουργικό καθεστώς
και να συνεχίσει μέχρι τότε η συμμετοχή του Δήμου Ηλιούπολης στη διοίκησή τους.
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Οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται έως τότε η συμμετοχή του Δήμου είναι:


Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης, του
οποίου η σύμβαση με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. προβλέπεται να λήξει στις 30.7.2011. Σκόπιμο είναι
να μη γίνει καμία διοικητική αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της
προγραμματικής σύμβασης



Για να διερευνηθεί σχολαστικά η πρόθεση του ΥΠΕΣΔΔΑ το οποίο μέσω της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) να συνεχίσει να
καταβάλει το 50% των εξόδων λειτουργίας του κέντρου (το άλλο 50% καταβάλει ο
Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το 50% των εξόδων λειτουργίας του
κέντρου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., το ποσοστό αυτό καταβάλλεται από τους συμβαλλόμενους
δήμους Ηλιούπολης και Υμηττού – Δάφνης



Για να εξεταστεί η βούληση του δήμου Υμηττού – Δάφνης για τη συνέχιση ή μη της
συνεργασίας του

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2011 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 17.5.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

