ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ης

από το πρακτικό της 7 συνεδρίασης της νέας δημοτικής
περιόδου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 44293/14-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς
Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Μπασούρης Μαρίνος, 21. Κούρτης Ανδρέας,

22.

Παναγιώταρης Αναστάσιος, 23.Γρηγορέας Ιωάννης, 24. Γεωργίου Δημήτριος, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Κοκοτίνης
Χρήστος, 27. Ασβεστάς Δημήτριος, 28. Χρυσουλάκης Φώτιος, 29. Αντύπας Γεώργιος, 30. Δουβή Αγγελική, 31.
Αναγνώστου Ιωάννης, 32.Αγαδάκος Γεώργιος, 33. Τσατσούλη Αναστασία, 34. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 35.
Ευσταθίου Αναστάσιος, 36. Κουρής Μιχαήλ, 37. Πούλος Ιωάννης, 38. Πίκουλα Αργυρώ και 39. Σόφης
Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Νικηφόρος Ιωάννης και 2.Πανταζόπουλος 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. Δημήτριος Αναστόπουλος, ο
Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Κων/νος Μανταδάκης, η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.
Νικολακοπούλου, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και
της Επιχείρησης κ. Γαβριήλ Αραμπατζής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 309/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθιέρωση ημέρας μνήμης του Κωνσταντίνου Λύτρα.
(από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκος, Πούλος,
Ευσταθίου, Κουρής,Σόφης και Πίκουλα)
Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Ζητάμε την καθιέρωση ημέρας μνήμης του τέως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Λύτρα
Η καθιέρωση μιας ημέρας για να τιμηθεί η μνήμη ενός ανθρώπου, με ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στην
επιστήμη του και στην πόλη μας, μπορεί να πάρει είτε την μορφή μιας ημερίδας με συγκεκριμένη κάθε φορά
θεματολογία είτε τη μορφή μιας διάλεξης με συγκεκριμένο θέμα.
Από ανάλογες περιπτώσεις που έχω υπόψη μου, θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή μορφή είναι προτιμότερη, αρκεί
τόσο το θέμα, όσο και ο ομιλητής, να έχουν την αναγκαία απήχηση.

1

Στο πλαίσιο ενός σημαντικού Δήμου, όπως είναι ο Δήμος μας, όπου κατοικούν πολίτες κάθε κοινωνικής
διαστρωμάτωσης και πνευματικού ενδιαφέροντος, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να επιτύχουμε και στις
δύο αυτές προϋποθέσεις.
Έναν πρώτο πόλο ενδιαφέροντος αποτελούν, καταρχήν, θέματα που αφορούν την Έννομή μας Τάξη είτε αυτά
συνδέονται στενά με το Δήμο μας είτε και ευρύτερα με την Ελληνική Πολιτεία. Όπως, πρόδηλα, τέτοιο θέμα
είναι, εφόσον τελικά λάβει χώρα, η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία φρονώ ότι θα μας
εξασφαλίσει και ικανό ομιλητή και ενδιαφέρον ακροατήριο.
Ένας δεύτερος πόλος έλξης είναι ασφαλώς τα ζητήματα Υγείας που τροφοδοτούν την επικαιρότητα, λόγω της
έντασης αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας τους για τον άνθρωπο.
Και εδώ νομίζω ότι χωρίς δυσκολία θα έχουμε και ικανούς ομιλητές και μεγάλο ενδιαφέρον από τους
συμπολίτες μας.
Χωρίς να εξαντλείται η θεματολογία, έναν τρίτο πόλο συγκροτεί αναμφίβολα ο τομέας του Πολιτισμού
αποτελώντας ένα ευρύ πλαίσιο αναφοράς και παρουσιάζοντας σημαντικό ενδιαφέρον τόσο επίκαιρο, όσο και
διαχρονικό.
Μετά το πέρας της διάλεξης θα ακολουθεί συζήτηση, ελεύθερη ή οργανωμένη, το ευεργετικό αποτέλεσμα της
οποίας θα τροφοδοτεί την ευχάριστη προσμονή της επόμενης συνάντησης.
Με τον τρόπο αυτό, εκτιμώ ότι θα έχει δημιουργηθεί στην πόλη μας ένας θεσμός ωφέλιμος αλλά και άξιος
μίμησης.
Στην συνέχεια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρότειναν η θεματολογία της εκάστοτε ημερίδας ή διάλεξης,
να επιλέγεται από διαπαραταξιακή επιτροπή.
Τo Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την καθιέρωση ημέρας μνήμης του τέως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Λύτρα
Η καθιέρωση μιας ημέρας για να τιμηθεί η μνήμη ενός εκλεκτού και επιφανούς συμπολίτη μας, του
Κωνσταντίνου Λύτρα, με ιδιαίτερα σημαντική προσφορά στην επιστήμη του και στην πόλη μας θα πάρει την
μορφή μιας ημερίδας ή μίας διάλεξης με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία .
Η θεματολογία της εκάστοτε ημερίδας ή διάλεξης, να επιλέγεται από διαπαραταξιακή επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 309/2014
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2.12.2014

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα
Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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