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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.9999/18.5.2018 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 τρία, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα,
Γραμματέας, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χατζηδάκης Γεώργιος, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Ζαννιά Ευφημία, 10. Αντζινάς Ιωάννης, 11.
Βιδάλης Παναγιώτης, 12. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13. Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Καλούδης Κων/νος,
15. Μπασούρης Μαρίνος, 16. Κούρτης Ανδρέας, 17. Κουρή Μαρία, 18. Νικηφόρος Ιωάννης, 19. Γρηγορέας
Ιωάννης, 20. Γεωργίου Δημήτριος, 21. Καπίρη Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24.
Αντύπας Γεώργιος, 25. Δουβή Αγγελική, 26. Τσατσούλη Αναστασία, 27. Χιωτέλης Ιωάννης, 28. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 29. Κουρής Μιχαήλ, 30. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 31. Πούλος Ιωάννης, 32. Πίκουλα Αργυρώ,
33. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Χωματά Αικατερίνη, 3.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 4. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5. Ασβεστάς Δημήτριος, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7.
Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Σόφης Γεώργιος, 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, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ.
Καραβέλος και Μανταδάκης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 165/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ορισμός πολιτικού υπευθύνου συντονιστή και μελών
συντονιστικής επιτροπής

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ευσταθίου, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Πούλος, Δουβή,
Καλαντίδης, Κουρής, Σεφτελής)
Η Αντιδήμαρχος κ. Σερέτη, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.8508/2018 έγγραφό της το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Αναφορικά με τη λειτουργία των
δράσεων του ΕΔΔΥΠΠΥ στο Δήμο μας, παρακαλούμε να εισηγηθείτε για τον ορισμό πολιτικού υπευθύνου την κα
Χριστίνα Σερέτη, για συντονιστή τον κ. Μάρκο Ρήγο και για μέλη συντονιστικής επιτροπής τον κ. Μιχάλη
Χατζηκυπρή ως υπεύθυνο για τις δράσεις Υγείας, τον κ. Μάρκο Ρήγο ως υπεύθυνο για τις δράσεις Ψυχικής
Υγείας, και ως αναπληρωματικό μέλος την κα Βασιλική Νίκου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη και Χιωτέλη)
1. Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και συγκεκριμένα ως εξής:


... εγκρίθηκε η εισδοχή 42 νέων μελών στην Εταιρία και συγκεκριμένα εισέρχονται στην Εταιρία τα
ακόλουθα μέλη: ο Δήμος Αγκιστρίου Αττικής, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων
Αττικής, ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής, ο Δήμος Βέλου-Βόχα Κορινθίας, ο Δήμος Γαύδου Χανίων, ο
Δήμος Δελφών Φωκίδος, ο Δήμος Διρφύων-Μεσαπίων Ευβοίας, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας, ο Δήμος
Έδεσσας Πέλλας, ο Δήμος Ερυμάνθου Αχαΐας, ο Δήμος Θάσου Καβάλας, ο Δήμος Θερμαϊκού
Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ιλίου Αττικής, ο Δήμος Καλαβρύτων Αχαϊας, ο Δήμος Καρπάθου Δωδεκανήσων,
ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής, ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης, ο Δήμος
Κρωπίας Αττικής, ο Δήμος Λέρου Δωδεκανήσου, ο Δήμος Λουτρακίου-ΠέραΧώρας-Αγ. Θεοδώρων
Κορινθίας, ο Δήμος Μεγαρέων Αττικής, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Αρκαδίας, ο Δήμος Παγγαίου Καβάλας, ο Δήμος Πάτμου Δωδεκανήσου, ο Δήμος Πέλλας Πέλλας, ο
Δήμος Περάματος Αττικής, ο Δήμος Σάμου, ο Δήμος Σαρωνικού Αττικής, ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού
Κοζάνης, ο Δήμος Σερίφου Κυκλάδων, ο Δήμος Σκιάθου Μαγνησίας, ο Δήμος Σφακίων Χανίων, ο Δήμος
Ύδρας Αττικής, ο Δήμος Φαρσάλων Λαρίσης, ο Δήμος Φολεγάνδρου Κυκλάδων, ο Δήμος Φυλής Αττικής,
ο Δήμος Χίου, ο Δήμος Ψαρών Χίου, ο Δήμος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ωρωπού Αττικής.



… εγκρίθηκε η διαγραφή μελών από την Εταιρία λόγω μη καταβολής των συνδρομών και συγκεκριμένα
διαγράφονται από την Εταιρία τα ακόλουθα μέλη: ο Δήμος Αμύνταιου Φλώρινας, ο Δήμος Ελασσόνας
Λάρισας, ο Δήμος Λέσβου, ο Δήμος Ρεθύμνης.



…Τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού της εταιρίας λόγω τροποποίησης του διακριτικού τίτλου
της επωνυμίας της εταιρίας , όπου προστίθενται ως διακριτικοί τίτλοι οι α) Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και β)
«Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων». Τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας
λόγω διεύρυνσης του σκοπού και του αντικειμένου της με δράσεις πολιτιστικού και αθλητικού
περιεχομένου, όπου στους σκοπούς προστίθεται εδάφιο υπ΄ αρ. 32 με αντικείμενο «δράσεις πολιτιστικού
περιεχομένου» και εδάφιο 33 με τίτλο «δράσεις αθλητικού περιεχομένου» και το εξής περιεχόμενο:
Η ανάπτυξη ευρείας, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία αποσκοπεί στη γνωριμία και
την άμεση επικοινωνία του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας με όλες τις μορφές τέχνης και πολιτισμού.
Η στήριξη και προβολή της ερασιτεχνικής δημιουργίας των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας με την
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους. Η δημιουργία και η συμμετοχή των Τμημάτων
Ερασιτεχνικής Δημιουργίας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, όπως και σε εθνικούς και διεθνείς
θεσμούς καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας και εκπαίδευσης. Η κάθε είδους δραστηριότητα
για την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων πολιτών.
Η δημιουργία και η λειτουργία λεσχών ανάγνωσης και πολιτισμού, η λειτουργία βιβλιοθηκών και
γενικότερα, δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την προώθηση του βιβλίου στο ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κάθε είδους δραστηριότητα για ανάπτυξη του αθλητισμού, με βάση τα
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αγωνίσματα, άλλα και η προώθηση της εκγύμνασης των πολιτών. Στόχος είναι: Η εξυπηρέτηση των
συγχρόνων αναγκών των πολιτών για άθληση και ψυχαγωγία και η ανάδειξη των αθλητικών ιδεωδών. 2. Η
εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των παιδιών για ομαδική και συλλογική δραστηριότητα εστία
καλλιέργειας των κοινωνικών στοιχείων που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία και 3. Η
παροχή ενιαίας αθλητικής αγωγής σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
Αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές για την οργάνωση, υλοποίηση,
παρακολούθηση, βελτίωση και ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων – πρακτικών και θεωρητικών - σε
ατομικό, ομαδικό και μαζικό επίπεδο, με στόχο την ευρωστία και την υγεία των συμμετεχόντων, την
αναψυχή – ψυχαγωγία, την αγωγή και μύηση στον αθλητισμό,

την ανάπτυξη κινητικών

δεξιοτήτων και παρόμοιων χαρακτηριστικών, καθώς επίσης για το σχεδιασμό, τη δημιουργία, βελτίωση και
λειτουργία αθλητικών υποδομών - εγκαταστάσεων και τη συμμόρφωσή τους στα ισχύοντα πρότυπα και
προδιαγραφές.
Η ανταπόκριση στην ικανοποίηση των αυξανόμενων και μεγαλύτερων κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν
για άθληση και ψυχαγωγία, αλλά και νέων που εμφανίζονται, καθώς επίσης και η κινητική και φυσική
ανάπτυξη παιδιών, εφήβων, νέων, ενηλίκων ατόμων τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρίες.


Τροποποιείται το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρίας όπου στην παράγραφο 2 προστίθεται η φράση
«όπως αυτές αναρτώνται στην επισυναπτόμενη ιστοσελίδα της εταιρείας.



Τροποποιείται το άρθρο 7 όπου στην παράγραφο 1 προστίθεται η λέξη εταίρου στην ιδιότητα του τακτικού
μέλους και στην παράγραφο 3 προστίθεται η φράση υπό τη ρητή προϋπόθεση της τήρησης εκ μέρους του
Δήμου μέλους της Εταιρίας των τρεχουσών οικονομικών του υποχρεώσεων. Και στην παράγραφο 4
προστίθεται η φράση από την απόδειξη καταβολής της τρέχουσας ετήσιας οικονομικής του
εισφοράς αναλογικά υπολογιζόμενης από την ημερομηνία της αίτησης ένταξής του στην εταιρία έως το
τέλος του τρέχοντος έτους και μετά τη φράση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρει
ότι ο υποψήφιος Δήμος-μέλος προστίθεται η φράση συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
του παρόντος Καταστατικού.



Τροποποιείται το άρθρο 8 και προστίθεται στην επικεφαλίδα η λέξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ και το πρώτο εδάφιο του
άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής «Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 66.500 ευρώ
και σχηματίζεται από τις εισφορές που έχουν ήδη καταβάλει τα ιδρυτικά μέλη καθώς και τα μέλη που
έχουν εισχωρήσει μέχρι και σήμερα καθώς και από τις εισφορές των 42 νεοεισερχομένων μελών ποσού
500,00 ευρώ εκάστη, δηλαδή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21.000 ευρώ.» Στο δεύτερο εδάφιο
προστίθεται η λέξη νόμιμων και προστίθεται τέταρτο εδάφιο με το εξής περιεχόμενο 4.



Τροποποιείται το άρθρο 14 , όπου στις αρμοδιότητες του προέδρου προστίθεται η φράση «σε υπαλλήλους
και συνεργάτες της εταιρίας καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον
οποιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής και άλλης αρχής ή τραπεζικού οργανισμού, να διορίζει
πληρεξούσιους δικηγόρους»



Τροποποιείται το άρθρο 21, όπου προστίθεται μετά το όγδοο εδάφιο το εδάφιο υπ΄αρ. 9 με το εξής
περιεχόμενο: Tυχόν δαπάνες προκύπτουσες από το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας αστικής
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν δαπάνες μη υπαγόμενες στον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς η παρούσα αστική εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελεί νομικό
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πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη συμπεριλαμβανόμενο ρητά στο άρθρο 275 ν.3852/2010 περί υπαγωγής των
δαπανών του στον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Ορίζει ως πολιτικό υπεύθυνο την κ. Χριστίνα Σερέτη, για συντονιστή τον κ. Μάρκο Ρήγο και για μέλη
συντονιστικής επιτροπής τον κ. Μιχάλη Χατζηκυπρή ως υπεύθυνο για τις δράσεις Υγείας, τον κ. Μάρκο
Ρήγο ως υπεύθυνο για τις δράσεις Ψυχικής Υγείας, και ως αναπληρωματικό μέλος την κα Βασιλική Νίκου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Χ.Γιαννάκκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 6.6.2018

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης, Α.Κούρτης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ.Γεωργίου,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Γ.Αντύπας Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

4

