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                                                    Προς :  Τον Πρόεδρο της    
  Οικονοµικής Επιτροπής   
  ∆ήµου ∆ιονύσου 

               

  ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 

    ΣΧΕΤ :α) Ν. 3852/2010 άρθρο72  
 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ,………………….. «αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, 
κληροδοσιών και δωρεών». 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ:   Ο ∆ήµος µας στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής  ∆ράσης 
“Let’s do it Greece” το 2015, άρχισε την περισυλλογή πλαστικών καπακιών προκειµένου 
να συµβάλλει στη µείωση του όγκου των «άχρηστων» σκουπιδιών που πετιούνται 
στους κάδους ή στο έδαφος και δηµιουργούν ένα αισθητικά αρνητικό αποτέλεσµα, 
στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής – οικολογικής συνείδησης µας εντάσσοντας την 
ανακύκλωση στην καθηµερινότητά µας και τέλος  κυρίως να συµβάλουµε και να 
προσφέρουµε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. 

∆εδοµένου ότι υπήρξε σηµαντική ανταπόκριση από συλλόγους, φορείς και σχολεία 
της περιοχής καθώς και από µεµονωµένους πολίτες µαζεύτηκε αρκετή µεγάλη 
ποσότητα πλαστικών καπακιών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αρωγοί στάθηκαν και 
στέκονται µιας και η προσπάθεια δεν σταµατά οι εξής σύλλογοι και φορείς: 

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου, η Ένωση Ποντίων ∆ροσιάς, ο Πολιτιστικός 
φυσιολατρικός σύλλογος ∆ροσιάς, οι Εθελοντικές ∆υνάµεις ∆ασοπυρόσβεσης και 
∆ιάσωσης Ροδόπολη, ο Α.Σ. Ροδόπολης,το Αστυνοµικό Τµήµα Αγίου Στεφάνου, το 
Γενικό Λύκειο Κρυονερίου, Το Γυµνάσιο Άνοιξης,το 1ο ∆ηµοτικό Αγίου Στεφάνου, το 
Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου, σχολεία της ∆.Κ. ∆ιονύσου, και το γυµναστήριο 
REBEL4. 

Στη συνέχεια αναζητήσαµε κάποιο σύλλογο προκειµένου να δώσουµε τα καπάκια 
και να ολοκληρώσουµε την κοινωνική µας προσφορά, ωστόσο οι περισσότεροι 
σύλλογοι που επικοινωνήσαµε µας ζήτησαν να µεταφέρουµε εµείς εκεί τα καπάκια, 
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ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων 
«Αγάπη για ζωή», που έχει την έδρα του στον Πειραιά µας διαβεβαίωσε ότι θα έρθει δική 
τους µεταφορική εταιρεία να παραλάβει τα καπάκια, όπως και πράγµατι έγινε. 

∆εδοµένου ότι η προσπάθεια τελεσφόρησε και µαζεύτηκε πολύ µεγάλος όγκος 
καπακιών όλο αυτόν τον καιρό ο σύλλογος προέβη στη ∆ωρεά προς το ∆ήµο 2 απλών 
αµαξιδίων. Το ένα αµαξίδιο θα διατεθεί  στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου για τις 
ανάγκες οιουδήποτε συνδηµότη µας και το άλλο θα διατεθεί στο Γενικό Λύκειο του 
Κρυονερίου που συνέβαλε πολύ σε όλη αυτήν την προσπάθεια για να το δωρίσουν οι 
µαθητές σε έναν συνδηµότη µας που χρήζει αµαξιδίου. 

Έχοντας υπόψη  τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αποδοχή της 
δωρεάς δύο (2) απλών αναπηρικών αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης 
Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 
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