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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10604/12.06.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, και με βάση την υπ’ αριθ.33282/29.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5.Χωματά Αικατερίνη, 6. Καρανδρέας Παναγιώτης τακτικά μέλη, ότι οι
κ.κ. Ζαννιάς Αναστάσιος και Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.Αραμπατζής Γαβριήλ, και Τσουκαλάς Ανδρέας καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ
Γκέκας, Παπαϊωάννου Κολυμπίρης, Κόνιαρη και Πανταζή
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 44/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας στα πάρκα της πόλης
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10796/2020 έγγραφο του το οποίο έχει ως
εξής:
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του 73 του Ν. 3852/2010 για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας ζωής,
β) το άρθρο 79 & 82 (κανονιστικές αποφάσεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη λήψη ή μη απόφασης και στη συνέχεια την
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης, για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας
σε τρία Δημοτικά Άλση της πόλης μας και συγκεκριμένα:
1. Στο άλσος Ναυαρίνου
2. Στο άλσος Καλαβρύτων
3. Στο άλσος Δημήτρης Κιντής.
Η καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας είναι επιβεβλημένη μετά από αίτημα και διαμαρτυρίες κατοίκων των
αντίστοιχων περιοχών, για βανδαλισμούς και για δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών για πρόκληση πυρκαγιάς
ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.
Το προτεινόμενο ωράριο είναι 07:00 έως 23:00 για τη θερινή περίοδο και 07:00 έως 22:00 για τη χειμερινή
και θα εφαρμόζεται μετά από δημοσιοποίηση και ενημέρωση των δημοτών.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο
79 & 82 (κανονιστικές αποφάσεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την καθιέρωση ωραρίου λειτουργείας στα τρία δημοτικά Άλση της πόλης (άλσος Ναυαρίνου
άλσος Καλαβρύτων και άλσος Δημήτρης Κιντής) ως εξής:


07:00 έως 23:00 για τη θερινή περίοδο και



07:00 έως 22:00 για τη χειμερινή περίοδο

και θα εφαρμόζεται μετά από δημοσιοποίηση και ενημέρωση των δημοτών.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.6.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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