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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.26276/22.9.2017 πρόσκληση του 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 πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Καπίρη Ελένη, 20) Κοκοτίνης Χρήστος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος,
22) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27)
Αγαδάκος Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Ευσταθίου
Αναστάσιος, 31) Κουρής Μιχαήλ, 32) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33) Πούλος Ιωάννης, 34) Πίκουλα
Αργυρώ, 35) Σόφης Γεώργιος και 36) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά
Αικατερίνη, 3) Κούρτης Ανδρέας, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Γρηγορέας Ιωάννης, 6) Γεωργίου
Δημήτριος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας
και ο κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 348/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την επιχορήγηση του
Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρίες «Ερμής»

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Αγαδάκος, Σεφτελής, Αναγνώστου, Χρυσουλάκης,
Πίκουλα, Δ. Πανταζόπουλος, Κουρής, Ευσταθίου, Σόφης, Νικηφόρος, Πούλος, Τσατσούλη, Μαργαρώνης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης Δ.Σ.
σχετικά με την επιχορήγηση του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρίες «Ερμής»
και κάλεσε τον αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη, να το εισηγηθεί.
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκη, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος,
ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με
την επιχορήγηση του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρίες «Ερμής» και
συγκεκριμένα ως προς τις δράσεις του Σωματείου, και είπε τα εξής:
Μετά την κατάθεση από το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, του
αριθ. 9/26.9.2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος
συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου και του Δήμου Ηλιούπολης και την ανάλυση και εξειδίκευση των δράσεων
που θα πραγματοποιηθούν από άτομα με αναπηρίες και μέλη του Σωματείου ΕΡΜΗΣ, όπως αυτές
περιγράφονται και έχουν ως εξής:
1. Αρωματικά Φυτά: Την παραγωγή ,διάθεση και φύτευση αρωματικών φυτών στο Δήμο Ηλιούπολης, την
καλλιέργεια και αξιοποίησή τους. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός του αστικού πρασίνου στο Δήμο
Ηλιούπολης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ευεξία των πολιτών. Την
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λειτουργία Εργαστηρίων Εκπαίδευσης παιδιών και πολιτών του Δήμου
Ηλιούπολης στις εγκαταστάσεις του ΕΡΜΗ στο Ελληνικό σχετικά με το θέμα των αρωματικών φυτών,
αλλά και σε επιλεγμένους χώρους που θα συμφωνηθούν με το Δήμο στα διοικητικά του όρια. Έκδοση και
διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τη δράση αυτή. Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό
5.000,00 €
2. Κομποστοποίηση: Την συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης σε ότι αφορά την αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων Κομποστοποίησης στο Ελληνικό, αλλά και στη δημιουργία και αξιοποίηση αντίστοιχων
εγκαταστάσεων στο Δήμο Ηλιούπολης, την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση παιδιών και πολιτών του Δήμου
Ηλιούπολης στη σημασία που έχει η δράση αυτή. Στόχος είναι η συμβολή στην προσπάθεια για περιορισμό
του όγκου των οικιακών απορριμμάτων, με την αξιοποίηση μεγάλου μέρους του περίπου 40%, που αφορά
στα οργανικά οικιακά υπολείμματα, που επιβάλλεται να κομποστοποιούνται και αξιοποιούνται πλησίον του
χώρου παραγωγής τους για την παραγωγή λιπάσματος. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. Το κόστος της
δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€
3. Έρευνα σχετικά με το Κ.Δ.Η.Φ.: Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και πολιτών του Δήμου
Ηλιούπολης, σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και υποστήριξη ΑμεΑ και ειδικότερα ατόμων με
Νοητική Υστέρηση, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς
κατάλληλη υποστήριξη, με αναφορά και στις δράσεις του ΕΡΜΗ που αφορούν ειδικότερα στο Δήμο
Ηλιούπολης. Καταγραφή και αξιολόγηση των προγραμμάτων ΑμεΑ στο Δήμο Ηλιούπολης και προτάσεις
για την βελτίωση των δράσεων αυτών. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κοινωνικής ευαισθητοποίησης
και συμβουλευτικού χαρακτήρα υλικού και παροχή κατευθυντήριων ενεργειών για τα άτομα ΑμεΑ. Το
κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €.
4. Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: Την πραγματοποίηση Ερευνών, αξιολόγηση
Προγραμμάτων και ότι άλλο συναφές αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ του Δήμου
Ηλιούπολης, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτιστοποίηση των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την καλύτερη δυνατή ένταξή
τους. Πραγματοποίηση 2 εξειδικευμένων εκδηλώσεων ειδικού περιεχομένου για θέματα αντιμετώπισης της
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καθημερινότητας των ατόμων ΑμεΑ. Εκδηλώσεις για την ολοκλήρωση των ετησίων εκπαιδευτικών
δράσεων. Δημοσιότητα όλων των δράσεων. Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00
€.
Τo Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006

Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 123/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την επιχορήγηση του
Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρίες «Ερμής» και συγκεκριμένα ως προς
τις δράσεις του Σωματείου, και οι οποίες έχουν ως εξής:


Αρωματικά Φυτά: Την παραγωγή, διάθεση και φύτευση αρωματικών φυτών στο Δήμο Ηλιούπολης,
την καλλιέργεια και αξιοποίησή τους. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός του αστικού πρασίνου στο Δήμο
Ηλιούπολης, με ότι αυτό συνεπάγεται στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ευεξία των πολιτών.
Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λειτουργία Εργαστηρίων Εκπαίδευσης παιδιών και πολιτών του
Δήμου Ηλιούπολης στις εγκαταστάσεις του ΕΡΜΗ στο Ελληνικό σχετικά με το θέμα των αρωματικών
φυτών, αλλά και σε επιλεγμένους χώρους που θα συμφωνηθούν με το Δήμο στα διοικητικά του όρια.
Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τη δράση αυτή. Το κόστος της δράσης αυτής
ανέρχεται στο ποσό 5.000,00 €



Κομποστοποίηση: Την συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης σε ότι αφορά την αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων Κομποστοποίησης στο Ελληνικό, αλλά και στη δημιουργία και αξιοποίηση αντίστοιχων
εγκαταστάσεων στο Δήμο Ηλιούπολης, την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση παιδιών και πολιτών του
Δήμου Ηλιούπολης στη σημασία που έχει η δράση αυτή. Στόχος είναι η συμβολή στην προσπάθεια για
περιορισμό του όγκου των οικιακών απορριμμάτων, με την αξιοποίηση μεγάλου μέρους του περίπου
40%, που αφορά στα οργανικά οικιακά υπολείμματα, που επιβάλλεται να κομποστοποιούνται και
αξιοποιούνται πλησίον του χώρου παραγωγής τους για την παραγωγή λιπάσματος. Έκδοση
ενημερωτικών φυλλαδίων. Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€



Έρευνα σχετικά με το Κ.Δ.Η.Φ.: Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και πολιτών του
Δήμου Ηλιούπολης, σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και υποστήριξη ΑμεΑ και ειδικότερα
ατόμων με Νοητική Υστέρηση, κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες που δεν μπορούν να διαβιώσουν
αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη, με αναφορά και στις δράσεις του ΕΡΜΗ που αφορούν
ειδικότερα στο Δήμο Ηλιούπολης. Καταγραφή και αξιολόγηση των προγραμμάτων ΑμεΑ στο Δήμο
Ηλιούπολης και προτάσεις για την βελτίωση των δράσεων αυτών. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων
κοινωνικής ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικού χαρακτήρα υλικού και παροχή κατευθυντήριων
ενεργειών για τα άτομα ΑμεΑ. Το κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €.



Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: Την πραγματοποίηση Ερευνών, αξιολόγηση
Προγραμμάτων και ότι άλλο συναφές αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ του Δήμου
Ηλιούπολης, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτιστοποίηση των
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παρεχομένων υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την
καλύτερη δυνατή ένταξή τους. Πραγματοποίηση 2 εξειδικευμένων εκδηλώσεων ειδικού περιεχομένου
για θέματα αντιμετώπισης της καθημερινότητας των ατόμων ΑμεΑ. Εκδηλώσεις για την ολοκλήρωση
των ετησίων εκπαιδευτικών δράσεων. Δημοσιότητα όλων των δράσεων. Το κόστος της δράσης αυτής
ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 123/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 348/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 13.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης,
Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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