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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54869/10-11-2011 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης  306/2011                                                                    ΘΕΜΑ 

Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Ιλίου 
 

Σήμερα στις 3 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52241/27-10-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. 
Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  27-11-2011      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ.Σ. & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Πάνος, Αϊβαλιώτης Νικόλαος  & Χρόνης Γεώργιος απεχώρησαν πριν από 
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 
Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί ομόφωνα σαν πρώτο θέμα, πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγον λόγω της εφαρμογής του Ν. 
4021/11 περί πληρωμής ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω λογαριασμών της 
ΔΕΗ. 
 
 
 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Αντώνης  
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κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

  
******************* 

 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνης εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας 
Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 52700/1-11-2011 έγγραφο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή 
τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή 
την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την 
κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το συνάνθρωπο. Όσο 
όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες,  ο εθελοντισμός συνεχίζει να 
εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. 

Το έτος 2011 ανακηρύχθηκε έτος εθελοντισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Εργασίας στο Δήμο 

Ιλίου. 
Σκοπός της Ομάδας θα είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, του πνεύματος 

αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα, 
προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. 

Η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα θα προσφέρει εθελοντικά, δια μέσου των μελών της, 
υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική 
προστασία, ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος 
κλπ. 

Οι αρχές του εθελοντισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων 
σε κάθε Δήμο σύμφωνα με την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  
· Την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06 
· Την ανάγκη πρότερης οργάνωσης μητρώου εθελοντών του Δήμου μας και την 

εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου από τη σχετική προεργασία με σκοπό τη συντομότερη 
παροχή περαιτέρω υπηρεσιών αλληλεγγύης στους δημότες μας που τις έχουν ανάγκη και 
την ταχύτερη υλοποίηση κοινωφελών για το Δήμο μας δράσεων από την εθελοντική ομάδα 

· Το όφελος που θα αποκομίσουν οι κάτοικοι της περιοχής από τη λειτουργία της 
Εθελοντικής Ομάδας 

· Την ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μέσω της προσφοράς προς το κοινωνικό 
σύνολο των συμμετεχόντων εθελοντών 

· Την παρούσα εισήγηση 
Σας καλούμε όπως αποφασίσετε για τα εξής:  
Α. Τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Ιλίου με την Επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών 

Δήμου Ιλίου». 
Β. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι,  δημότες και φίλοι του Δήμου 

επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης που θα δημοσιευτεί. Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών 
στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική 
ομάδα. 

Γ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου. 
Δ. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου  Ιλίου είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, 

υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική 
προστασία και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 
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Ε. Ο Δήμος Ιλίου δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων 
της Ομάδας Εθελοντών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει: 

Α. Τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Ιλίου με την Επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών 
Δήμου Ιλίου». 

Β. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι,  δημότες και φίλοι του Δήμου 
επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης που θα δημοσιευτεί. Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών 
στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική 
ομάδα. 

Γ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιλίου. 
Δ. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου  Ιλίου είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, 

υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική 
προστασία και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 
Ε. Ο Δήμος Ιλίου δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της 
Ομάδας Εθελοντών. 
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Βλάχου Β., Παπαδογιαννάκη Α. & 
Κόχυλα Κ. έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
 
  

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
          ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
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