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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/2021 της  έκτακτης συνεδρίασης του Συµβουλίου της

Κοινότητας Ιερισσού του Δήµου Αριστοτέλη

ΘΕΜΑ 1  ο   : Αίτηση Συλλόγου Εθελοντών Δάσους Χριστουγέννων   
    Στην Ιερισσό, σήµερα, Πέµπτη  15 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 µ.µ. στο 
Γραφείο της Κοινότητας Ιερισσού του Δήµου Αριστοτέλη, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση
το Συµβούλιο της  Κοινότητας Ιερισσού του Δήµου Αριστοτέλη, ύστερα από την 
1614/28-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαϊτζής Βασίλειος – Πρόεδρος     

2. Μπρέλης Ιωάννης

3. Χασάπη Πελαγία   

4. Δεσλής Γεώργιος

5. Λεµπίδας Νικόλαος  

6. Μάρκου Ειρήνη

      7.   Παπαστεριανός Βασίλειος     

      ΑΠΟΝΤΕΣ

      

  Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την  Φαραντοπούλου  Χρυσούλα,  Διοικητικό
υπάλληλο του Δήµου Αριστοτέλη
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδριάσεως του Συµβουλίου της
Κοινότητας  Ιερισσού  και  εισηγούµενος  το  1ο θέµα  της  ηµερησίας  διατάξεως:
Αίτηση Συλλόγου Εθελοντών Δάσους Χριστουγέννων ανέφερε τα εξής:
Ο Σύλλογος Εθελοντών Δάσους Χριστουγέννων ζητά να τους παραχωρηθεί µέρος
του Άλσους (χώρος παλιάς παιδικής χαράς) πίσω από το Αριστοτέλειο Πνευµατικό
Κέντρο, για να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του συλλόγου.
Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  διάβασε  στα  µέλη  του  συµβουλίου  την  συνοδευτική
επιστολή του Συλλόγου:O Σύλλογος Εθελοντών του Δάσους ιδρύθηκε το 2015 και
δηµιουργήθηκε  από  την  ανάγκη  των  κατοίκων  της  περιοχής  να  βρεθούν,  µε
αφορµή τα Χριστούγεννα, σε ένα κοινό χώρο όπου µπορούσαν  να συζητήσουν, να
προβληµατιστούν, να  λύσουν  προβλήµατα  που  αφορούν  την  κοινωνία  τους,  να
ζήσουν  στιγµές  που θα  ενώσουν  το παρόν µε  το παρελθόν  και  να  φέρουν  στο
µυαλό  τους  αναµνήσεις  από  τα  παιδικά  τους  χρόνια  αναβιώνοντας  έθιµα  του
τόπους µας παντρεύοντάς τα µε τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αφορµή της ίδρυσης
ήταν η πίεση που ζούσε η κοινωνία µας  τόσο έντονα, την τελευταία  δεκαετία,
κάτω  από  την  απειλή  εγκατάστασης  του   εργοστασίου  εξόρυξης   χρυσού  και
µεταλλουργίας. 



Οι περισσότερες εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα όλο το δεκαήµερο από 22/12 έως
31/12  ή  6/1  κάθε  χρόνου  και  αφορούν  σε  παραδόσεις  ,συνήθειες,  έθιµα  των
κατοίκων της περιοχής τις ηµέρες των Χριστουγέννων που τείνουν να χαθούν. 
Εκτός των εκδηλώσεων αυτών ο Σύλλογος έχει να επιδείξει και ένα κοινωνικό έργο
που  αφορά  συνανθρώπους  µας  µε  προβλήµατα  οικονοµικά  αλλά  και  θέµατα
υγείας.
Επιγραµµατικά αναφέρουν:
--Την  αγορά αναπηρικού αµαξιδίου 
--Τον έρανο για δυο νεαρά άτοµα που είχαν τροχαίο ατύχηµα.
--Την συλλογή τροφίµων & φαρµάκων κ.α 
Θέλοντας  να  επεκτείνουν  χρονικά  την  δράσης  τους  και  να  αφιερώσουν
περισσότερο  χρόνο  στα  παιδιά  ,  σκεφτήκανε  να  «υιοθετήσουνε» τον  χώρο  τον
οποίο αναφέρουνε στην αίτηση τους  ώστε να τον διαµορφώσουνε ανάλογα .
Οι δράσεις –εκδηλώσεις στοχεύουνε να λαµβάνουν χώρα καθ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, µε κύριο στόχο τη συµµετοχή παιδιών και εφήβων σε αυτές, ηλικίας 6-18
χρονών , χωρίς απαραίτητα πάντα να λαµβάνουν χώρα στο πάρκο.
Στον  χώρο  δεν  θα  γίνουν  «µόνιµες»  παρεµβάσεις,  δεν  θα  αλλοιωθεί  ο
περιβάλλοντας χώρος. 
Θα θέλανε πολύ ο Δήµος να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή του Συλλόγου,
αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διέξοδοι για τα παιδιά της επαρχίας
και  ευελπιστούνε σε µια καλή συνεργασία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να τοποθετηθούν.
   Το λόγο πήρε ο κ. Μπρέλης Ιωάννης (µέλος του συµβουλίου) και είπε ότι συµφωνεί µε τα
παραπάνω.

   Το λόγο πήρε η κ. Χασάπη Πελαγία (µέλος του συµβουλίου) και είπε ότι συµφωνεί µε τα
παραπάνω.

   Το λόγο πήρε ο κ. Δεσλής Γεώργιος (µέλος του συµβουλίου) και είπε ότι συµφωνεί µε τα
παραπάνω.

    Το λόγο πήρε ο κ. Λεµπίδας Νικόλαος   (µέλος του συµβουλίου) και είπε ότι συµφωνεί µε
τα παραπάνω.

     Το λόγο πήρε η κ. Μάρκου Ειρήνη (µέλος του συµβουλίου) και είπε ότι συµφωνεί µε τα
παραπάνω.

     Το  λόγο  πήρε  ο  κ.  Μανωλούδης  Δηµήτριος  (µέλος  του  συµβουλίου)  και  είπε  ότι
συµφωνεί µε τα παραπάνω.

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
    Το  Συµβούλιο  της  Κοινότητας  Ιερισσού  έχοντας  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου, το Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση   
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να  παραχωρηθεί  στον  Σύλλογο  Εθελοντών  Δάσους  Χριστουγέννων  µέρος  του
Άλσους  (χώρος  παλιάς  παιδικής  χαράς)  πίσω  από  το  Αριστοτέλειο  Πνευµατικό
Κέντρο, για να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του συλλόγου.
Παραπέµπει το θέµα στο Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Αριστοτέλη
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2021

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 Ο Πρόεδρος

    ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 




