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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ  

ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

                    

Αξηζκ. Απόθ. 43/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 16εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γξνζηάο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ινίκσμεο από 

ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ. 

 

   Σηε Δξνζηά ζήκεξα, 24 Απγνύζηνπ 2011 θαη ώξα 11.00, ζην 

Γξαθείν ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Τνπηθό Σπκβνύιην, ύζηεξα από ηελ 26345/23-08-

2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 1,2 θαη 3 

ηνπ Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε 

απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

ηα ηέζζεξα (4) κέιε ήηνη: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο              Καξθνύιεο Νηθόιανο 

2.Μήια Λακπξηλή                         

3.Κσλζηαληίλνπ Βίθησξ 

4.Σεριηθίδεο Μηραήι 

 

 

  Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Καιιηόπε Ληάιηαξε. 
   
 

 Πξνεγήζεθε ζπδήηεζε γηα ην θαηεπείγνλ ηεο 

ζπλεδξηάζεσο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 86 

παξάγξαθνο 3 εδάθην 3 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΔ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΟ ΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΧ. 

  

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κόλν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο αλαθέξεη:  «Σύκθσλα κε ηηο 
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παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ  Ν. 

3852/2010 ην Σπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

ζπλεδξηάδεη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

κεηαμύ άιισλ θαη όηαλ ην απαηηνύλ νη ππνζέζεηο 

ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, ν δε Πξόεδξνο θαιεί ην 

ζπκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξόζθιεζε, ε 

νπνία0043-11 δεκνζηεύεηαη ζην γξαθείν ηεο 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, επηδίδεηαη ζηνπο ζπκβνύινπο 

ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελώ 

ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο ε πξόζθιεζε απηή 

κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο, 

αλαθεξνκέλνπ όκσο ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε ηνπ 

ιόγνπ, πνπ θαζηζηά ηε ζπλεδξίαζε απηή 

θαηεπείγνπζα.  

       Σηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ζπγθαηαιέγεηαη, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 83 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία (ε) θαη (ηα) 

ηνπ Ν. 3852/2010, θαη ην λα εθθξάδεη γλώκεο θαη 

λα δηαηππώλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία. 

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη κε 

βάζε ηελ Εβδνκαδηαία Έθζεζε Επηδεκηνινγηθήο 

Παξαηήξεζεο – 18 Απγνύζηνπ 2011 γηα ηε ινίκσμε 

από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ ζηελ Ειιάδα ηνπ 

Κέληξνπ Ειέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ν νπνίνο ηόο κεηαδίδεηαη κε ην 

ηζίκπεκα κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ θαη εκθαλίδεηαη 

είηε κε ήπηα κνξθή εκπύξεηνπ λνζήκαηνο είηε κε 

κνξθή πξνζβνιήο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

(εγθεθαιίηηδα ή/θαη κεληγγίηηδα ή/θαη νμεία 

ραιαξή παξάιπζε), ελώ κπνξεί λα θαηαζηεί θαη 

ζαλαηεθόξνο, παξαηεξήζεθε έλα (1) θξνύζκα (κε 

ζαλαηεθόξν) αζζελνύο κε εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε  

ινίκσμεο από ηνλ ελ ιόγσ ηό ζηε Γξνζηά Αηηηθήο, 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε θαηεπείγνπζα ιήςε κέηξσλ 

ηόζν γηα ηελ πξόιεςε όζν θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ κνιπζκαηηθώλ πεγώλ ηνπ ελ ιόγσ ηνύ, δειαδή 

ησλ κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ, θαζηζηακέλεο 

ηνηνπηνηξόπσο θαηεπεηγνύζεο ηεο παξνύζεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα, αθνύ ην 

ζπκβνύιην απνθαλζεί πξσηίζησο πεξί ηνπ 

0043-11
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θαηεπείγνληνο ή όρη ηνπ ιόγνπ ηεο ζπλεδξηάζεσο 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εδάθην 3 ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010,  

αλαθέξεη ηα εμήο:  

Δεδνκέλνπ όηη ζηελ Δβδνκαδηαία Έθζεζε 

Δπηδεκηνινγηθήο Παξαηήξεζεο – 18 Απγνύζηνπ 2011 

γηα ηε ινίκσμε από ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ ζηελ 

Διιάδα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ 

(ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), ν νπνίνο κεηαδίδεηαη κε ην 

ηζίκπεκα κνιπζκέλσλ θνπλνππηώλ θαη εκθαλίδεηαη 

είηε κε ήπηα κνξθή εκπύξεηνπ λνζήκαηνο είηε κε 

κνξθή πξνζβνιήο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο 

(εγθεθαιίηηδα ή/θαη κεληγγίηηδα ή/θαη νμεία 

ραιαξή παξάιπζε), ελώ κπνξεί λα θαηαζηεί θαη 

ζαλαηεθόξνο, παξαηεξήζεθε έλα (1) θξνύζκα (κε 

ζαλαηεθόξν) αζζελνύο κε εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε  

ινίκσμεο από ηνλ ελ ιόγσ ηό ζηε Γξνζηά Αηηηθήο, 

θαη γηα λα πξνζηαηεπζεί ε δεκόζηα πγεία ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο θαη λα 

πεξηνξηζηεί ή θαη λα εμαιεηθζεί ε εκθάληζε λέσλ 

θξνπζκάησλ, πξνηείλεηαη λα δηαηππσζεί πξόηαζε ζην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ γηα:  

Α) Τε ιήςε ησλ αθόινπζσλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ: 

 α) Εθπόλεζε νδεγηώλ πξνθύιαμεο από ηα 

θνπλνύπηα απεπζπλόκελεο ζην επξύ θνηλό (θπιιάδηα, 

αθίζεο θ.ιπ.), πνπ ζα κνηξαζηνύλ θαη ζα 

αλαξηεζνύλ ζε θαίξηα ζεκεία ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Δξνζηάο. 

β) Εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ (π.ρ. ζε 

ζρνιεία, ζε ηνπηθνύο θνξείο θ.ιπ.) θαη ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Δξνζηάο. 

γ) Απνκάθξπλζε ηνπ ζηάζηκνπ λεξνύ, όπνπ απηό 

παξαηεξείηαη ζηα όξηα ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Δξνζηάο. 

Β) Σελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ULV από εδάθνπο 

κε ρξήζε βηνθηόλσλ ζθεπαζκάησλ (εθλέθσζε) γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αθκαίσλ θνπλνππηώλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Δξνζηάο θαη ζηελ νξηδόκελε από ηηο νηθείεο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο αθηίλα πέξημ ηνπ άλσ 

θξνύζκαηνο ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ 

Νείινπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην κε αξηζκό 

πξση. Υ1Γ.Π.νηθ. 89740/5-8-2011 έγγξαθν ηεο 

Δηεύζπλζεο Δεκόζηαο Υγείαο ηεο Γεληθήο Δ/λζεο 
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Δεκόζηαο Υγείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

99063/28-7-2011 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ». 

 

 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΤΠΔΡ ΣΖ ΔΗΖΓΉΔΧ κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ηεξεζνύλ θαηά γξάκκα 

νη πξνβιεπόκελεο από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε θαη ηηο 

δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο δηαδηθαζίεο θαη λα πξνεγεζεί 

εθηελέζηαηε ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ. 

 

Ζ Απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό 43/2011 θαη ππνγξάθεηαη 

από όια ηα κέιε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε πλεδξίαζε. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΗΚΣΧΡ 

 

 

 

       Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 

 

 

 

    Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο  

 

 

 

 


