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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4
της 26ης Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός Απόφασης 42
Θ Ε Μ Α 5ο : Ένταξη ή μη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.
Θεοδώρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) του Π.Ο.Υ.
Έγκριση καταστατικού. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26 η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30,
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2749/2002-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων,
στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο
κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα
δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος,
3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
6.Θυμής Μιχαήλ, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Παντελέου
Κων/νος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης
Γεώργιος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Δόσχορης
Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος,17.Λάμπρου Κων/νος, 18.Ασημακόπουλος
Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ.
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Σπύρου
Κων/νος 4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς
Παναγιώτης, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Θεοδώρου Αγγελική, 9.Στάμου
Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθε η κα Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και
παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ.
Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος, Μουζάκης
Αθανάσιος και Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι ήταν απόντες μέχρι και την
ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής:
1. Η από 15 Οκτωβρίου 2011 Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Καταστατικού
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΑ» αποτελούμενο από
τριάντα ένα (31) άρθρα και υπογεγραμμένο από εκατόν είκοσι τέσσερις (124)
Δήμους - μέλη, όπου στο άρθρο 4 γίνεται λεπτομερής αναφορά στους
σκοπούς της εταιρείας, ενώ στα άρθρα 7 & 8 αυτού γίνεται αναφορά στα μέλη
και στην ετήσια συνδρομή αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 7 του ανωτέρω
καταστατικού, κάθε Δήμος που επιθυμεί να γίνει μέλος της Εταιρείας πρέπει
να υποβάλει σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο
αυτής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
και η οποία θα πρέπει να αναφέρει ότι ο Δήμος – μέλος

συμφωνεί με το καταστατικό

αποδέχεται να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή, η οποία για πληθυσμό
20.001 έως 30.000 κατοίκους ανέρχεται στα επτακόσια (700,00) ευρώ,
σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 8 του ανωτέρω καταστατικού

ορίζει πολιτικό εκπρόσωπο και υπηρεσιακό στέλεχος για την
εκπροσώπησή του

δεσμεύεται να συμμετέχει δια των εκπροσώπων του στις Γενικές
Συνελεύσεις και τις Συναντήσεις εργασίας.
2. Το έγγραφο του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω
Δικτύου κ. Γεωργίου Πατούλη – Δημάρχου Αμαρουσίου & Προέδρου της
ΚΕΔΕ, με επισυναπτόμενη την αίτηση εγγραφής μέλους στο Δίκτυο, με το
οποίο δίνει πληροφορίες για τη σύσταση και τη δράση του εν λόγω Δικτύου,
επισημαίνοντας ότι βασικό του έργο είναι να συνδράμει τις Δημοτικές Αρχές
στις προτεραιότητες και στην υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων που
επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού τους.
3. Η από 24-2-2015 γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου, η οποία έχει ως
εξής:
«Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο
Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).
Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων, τα
οποία ήταν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α και το Εθνικό
Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας. Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής
159 Καλλικρατικοί Δήμοι από όλη τη χώρα.
Με την παρούσα εισήγηση, και βάσει του καταστατικού του Δικτύου που
επισυνάπτεται και όπου περιγράφονται οι σκοποί, οι στόχοι και η λειτουργία
του Δικτύου, ζητούμε από το Σώμα την λήψη απόφασης

1) Για την ένταξη του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων –Προαγωγής Υγείας.
2) Για τον ορισμό πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου μας σε αυτό, μια θέση
για την οποία προτείνουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Θεοδώρου Αγγελική
3) Για τον ορισμό Συντονιστή του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στον Δήμο
μας, για τη θέση του οποίου προτείνουμε τον Αντωνίου Νικόλαο (μόνιμο
υπάλληλο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας ΜΕΡΙΜΝΑ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων)
4) Για την καταβολή ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο, ύψους 700 ευρώ. Επειδή
όμως η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα δεν είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋ/σμού 2015, θα απαιτηθεί σχετική αναμόρφωση του
προϋ/σμού τρέχοντος έτους, δημιουργώντας στο σκέλος των Εξόδων του
τον νέο Κ.Α. 00-6453.004, με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στο
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας», και την
εγγραφή σε αυτόν του ποσού των 700,00€ που αντιστοιχεί στην ετήσια
εισφορά.
5) Για τη Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής. Οι Δήμοι που μετέχουν στο
Δίκτυο, εργάζονται και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο Π.Ο.Υ. για τους
Δήμους μέλη των Εθνικών Δικτύων . Ένα από αυτά, είναι η δημιουργία και
λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις», η
οποία απαρτίζεται από
 Τον εκάστοτε πολιτικό εκπρόσωπο του Δήμου στο Δίκτυο,


Τον Συντονιστή,



Τους εκάστοτε Αν/χους ή Δημ. Συμβούλους αρμόδιους σε θέματα
Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας,
Πρασίνου,
Πολεοδομίας,
Τεχνικών
Υπηρεσιών,
Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Παιδείας.



Ο Δήμος μας να συμμετέχει δια του Πολιτικού Εκπροσώπου του και
του Συντονιστή στις Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου καθώς και στο
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο.



Ο Δήμος μας αποστέλλει στο τέλος κάθε έτους απολογισμό στο Δίκτυο.

Η ένταξη του Δήμου μας στο Δίκτυο αυτό θα τον ωφελήσει παντοιοτρόπως,
καθότι έτσι ο Δήμο μας:
1. Θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει
αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του
περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές
πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της
προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
3. θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. θα μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την
οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα
προβάλλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
6. θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται
μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.

7. θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις
συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές
Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
9. θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Δικτύου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν
αντικατασταθεί από αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά
πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)
1. Την ένταξη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στο
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
2. Εγκρίνει – αποδέχεται το καταστατικό του Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) του Π.Ο.Υ.
3. Αποδέχεται την καταβολή ετήσιας εισφοράς από τον Δήμο μας στο εν
λόγω Δίκτυο, ύψους 700,00 €, σύμφωνα με το Καταστατικό του.
Με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα αναμορφωθεί ο
δημοτικός προϋ/σμός τρέχοντος έτους, προκειμένου να δημιουργηθεί στο
σκέλος των Εξόδων του ο νέος Κ.Α. 00-6453.004, με τίτλο «Ετήσια συνδρομή
του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας», προς κάλυψη της ετήσιας αυτής εισφοράς.
4. Ορίζει:
 ως πολιτικό εκπρόσωπο του Δήμου μας στο ανωτέρω Δίκτυο τη δημοτική
σύμβουλο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική &
 ως συντονιστή του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στον Δήμο μας τον
μόνιμο υπάλληλο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης & Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαο,
σύμφωνα με την από 24-02-2015 εισήγηση του κ. Δημάρχου.
Ο Δήμος μας θα συμμετέχει δια του Πολιτικού Εκπροσώπου του και
του Συντονιστή του στις Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου καθώς και στο
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο.
7. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο να υπογράψει την
αίτηση εγγραφής του Δήμου μας στο εν θέματι Δίκτυο καθώς και οποιοδήποτε
άλλο σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 42/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

