ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΖΙΝΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ και Χιωτέλης Ιωάννης και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 16709/11.09.2020
πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης με βάση της υπ’ αριθ. 60249/22.9.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), απουσίαζαν οι κ.κ. 1. Ζαννιάς
Αναστάσιος, 2. Καρανδρέας Παναγιώτης και Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη.
-----------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 3 - (Π.Δ.Σ.91-93 )
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 5 – (Π.Δ.Σ. 86-90)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00΄

(Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (covid-19)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α. .

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1

Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων

91

9

2

Χορήγηση ή μη άδειας για ανάπτυξη επιπλέον τ.μ. για

92

14

93

11

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης
3

Μεταφορά της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της
Κουτσαύτη Αλεξάνδρας από την οδό Αρχιμήδους 8
στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου &
Μαραθωνομάχων
----------------------------

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α. .
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από

86

4

87

5

88

6

89

7

90

8

πεζοδρόμιο στην οδό Πάρου 24
2

Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από
πεζοδρόμιο στην οδό Ισαύρων 16

3

Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από
πεζοδρόμιο στην οδό Λέσβου 23

4

Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από
πεζοδρόμιο στην Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα 63

5

Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από
πεζοδρόμιο στην οδό Σμύρνης 18
-----------------------------
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής. Παρόντες είναι οι κ.κ. Σεφτελής, Στασινόπουλος, Πούλος,
Χωματά.
Παρόντες είναι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής και Χιωτέλης.
Συνάδελφοι, έχουμε 5 θέματα εκτός ημερήσιας που είναι κοπές δέντρων.
Είμαστε σύμφωνοι να τα συζητήσουμε;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απλά να εξηγήσω, κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, είναι μεν 5
εκτός ημερήσιας γιατί για το κάθε ένα από αυτά αφορά λήψη ξεχωριστής απόφασης
αλλά ουσιαστικά αφορούσε ένα θέμα κοπής ή μη κοπής δέντρων σε διάφορα σημεία
της πόλης μετά από αιτήματα δημοτών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ουσία είναι ένα θέμα στα πέντε. Είμαστε σύμφωνοι.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Αυτό να το κουβεντιάσουμε τελευταίο, εγώ νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο, κ. Χιωτέλη;
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Τις κοπές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα εκτός μπαίνουν στην αρχή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Σύμφωνα με τον κανονισμό των συνεδριάσεων των συλλογικών
οργάνων, τα εκτός ημερήσιας πάντα μπαίνουν πριν την ημερήσια διάταξη.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Επειδή τα θέματα αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε έιναι
αρκετά σοβαρά και θα μας πάρουν αρκετό χρόνο, μη φάμε ατο χρόνο τώρα για να
δούεμ τις κοπές.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Κύριε Χιωτέλη, αν μου επιτρέπετε, δεν έχετε άδικο, αλλά είναι
πολύ σύντομα και σε δύο λεπτά θα τα έχουμε περάσει.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Αν κάνουν από τρία λεπτά όμως να το διακόψουμε να συνεχίσουμε
από το επόμενο θέμα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Λίγο υπομονή να τα περάσουμε, δεν απαιτούν χρόνο.
-------------------------------
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1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από πεζοδρόμιο στην οδό
Πάρου 24»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Από τα 5 θέματα που είπαμε, 5 σημεία που πρέπει να κοπούν ή
να μην κοπούν δέντρα, αυτό θα αναφέρω τώρα, στην οδό Πάρου 24, είναι το μόνο
που εισηγείται η υπηρεσία για να κοπεί και μάλιστα έχει γίνει έκθεση αυτοψίας από
τον γεωπόνο μας, τον υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας, στις 14 Αυγούστου, τον κ.
Κολυμπίρη, ο οποίος εισηγείται και κρίνει απαραίτητη την απομάκρυνση του
πεύκου και μάλιστα προτείνει φύτευση νέου δέντρου, να γίνει στον ίδιο χώρο και
μάλιστα με συγκεκριμένη διαδικασία ούτως ώστε πάλι να μην υπάρχει πρόβλημα
με τις ρίζες του. Αυτό δηλαδή στην Πάρου 24 είναι το μόνο που προτείνει να κοπεί.
Όλα τα άλλα είναι αρνητικά.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Τί πρόβλημα δημιουργεί στην Πάρου; Οι ρίζες του είναι πρόβλημα;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, είναι στην Πάρου 24, ναι.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Και για τις ρίζες θα κόψουμε όλο το δέντρο;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Το ξέρετε, κ. Χιωτέλη, η υπηρεσία γενικά, όχι τώρα, πάντα, κα
πολύ σωστά κάνει, είναι πολύ αυστηρή στο να κόβονται δέντρα, πάρα πολύ
αυστηρή. Υπάρχουν και φωτογραφίες αν δείτε στον φάκελο, στη γραμματεία του
Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει επικινδυνότητα, ενώ στα υπόλοιπα 4 είναι
αρνητική η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε, να τα πάμε ένα-ένα.
Το Πάρου 24 λοιπόν είναι ομόφωνα για κοπή.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24,
Ομόφωνα αποφασίζει
4
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1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την απομάκρυνση του πεύκου και τη φύτευση νέου δέντρου, στον ίδιο
χώρο, προς αποφυγή σοβαρών προβλημάτων και ατυχήματος που μπορεί να
προκληθεί καθώς επιβάλλεται και η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής
μεμβράνης, κατά τις εργασίες νέας φύτευσης
η οποία επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από πεζοδρόμιο στην οδό
Ισαύρων 16»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Η υπηρεσία λέει ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση του
δέντρου αλλά η αποκατάσταση των πλακών του πεζοδρομίου και εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των
πεζών. Αυτό εισηγείται η υπηρεσία. Άρα να αποφασίσουμε και γι’ αυτό να
τελειώνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το δεύτερο εκτός ημερήσιας δεν κόβεται.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Δεν εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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2. Απορρίπτει την απομάκρυνση του δέντρου από πεζοδρόμιο επί της οδού
Ισαύρων 16
3. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου και με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2020 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
---------------------------------3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από πεζοδρόμιο στην οδό
Λέσβου 23»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Λέει ο συνάδελφος εδώ πέρα, δεν κρίνεται απαραίτητη η
απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου αλλά η αποκατάσταση των πλακών
πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών. Εκτιμάται δε, ότι θα
χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών στις έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που
υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με τον κορμό.
Προτείνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής ζωοαπωθητικής μεμβράνης, είναι ένα
ειδικό πλέγμα γύρω από τις ρίζες που τις εμποδίζει να επεκταθούν. Αρνητική λοιπόν
και η εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρνητική και για το τρίτο εκτός ημερήσιας. Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
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2. Απορρίπτει την απομάκρυνση του δέντρου από πεζοδρόμιο επί της οδού Λέσβου
23
3. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου και με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το
σημείο ένωσης με τον κορμό.
4. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------------4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από πεζοδρόμιο στην
Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα 63»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Τα ίδια ακριβώς με το προηγούμενο, αναφέρει στην γνωμάτευση
ο κ. Κολυμπίρης. Μάλιστα το νέο στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι στο πλαίσιο της
διασφάλισης των απαιτούμενων αποστάσεων για την άνετη και ελεύθερη των πεζών
στο σημείο αυτό θα γίνουν ενέργειες μεταφοράς μία κολώνας του ΟΤΕ που
βρίσκεται σε απόσταση μισό μέτρο από το δέντρο. Μαρίνου Αντύπα 63 είναι ένα
γνωστό σημείο και υπάρχει και μία πίεση στο να κοπεί το δέντρο από δημότες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα η εισήγηση είναι να μην κοπεί κι αυτό. Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
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1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Απορρίπτει την απομάκρυνση του δέντρου από πεζοδρόμιο επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 63
3. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου και με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών. Επιπροσθέτως με δεδομένο ότι σε κοντινή απόσταση από το δέντρο
δεν έχει κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο, είναι επιτακτική ανάγκη η κατασκευή
του για να εξαλειφθούν και οι υψομετρικές διαφορές, που δημιουργούν σοβαρό
πρόβλημα στην διάβαση των πεζών. Επίσης στο πλαίσιο της διασφάλισης των
απαιτούμενων αποστάσεων για την άνετη και ελεύθερη διέλευση των πεζών στο
σημείο αυτό, θα γίνουν ενέργειες μεταφοράς μιας κολώνας του ΟΤΕ που
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 0,50 μ από το δέντρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------------5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρου από πεζοδρόμιο στην οδό
Σμύρνης 18»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Η ίδια εισήγηση, αρνητική και εδώ, της υπηρεσίας, προτείνεται
αποκατάσταση των πλακών και τα υπόλοιπα.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Πότε θα γίνουν οι αποκαταστάσεις αυτές;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αυτό αφορά τους δημότες, είναι θέμα των δημοτών, δεν
εμπλέκεται ο Δήμος σ’ αυτό.
8
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, για να συνοψίσουμε για τα πρακτικά. Το 1ο εκτός
ημερήσιας είναι το μοναδικό που είναι η θετική η εισήγηση να κοπεί. Τα υπόλοιπα
4 είναι αρνητική η εισήγηση να κοπούν τα δέντρα. Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89
Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των πεύκων στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Σμύρνης 18
3. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο
ένωσης με τον κορμό.
4. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 1 θέμα:
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
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Ο κ. Γκέκας έχει το λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: (Υπάλληλος τμήματος εσόδων Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα.
Έχουμε πρώτο θέμα μία αίτηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για
την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στις 25-26 και 27.9.2020. Θα τοποθετήσουν μία
μονάδα κινητής… σαν ένα τρέιλερ μικρό και θα κάνουν έκθεση bazaar. Θα πουλάνε
προϊόντα για την ενίσχυση του συλλόγου. Το δώσαμε και πέρσι, είναι πανελλαδική
αυτή η δράση του οργανισμού. Ατελώς.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Τί δράση είναι αυτή, κ. Γκέκα; Θα έχει κόσμο; Επιτρέπεται
από το covid;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Αυτοί θα πάρουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, αυτό λένε εδώ. Έξω θα
είναι, ένα τρέιλερ θα βάλουν αυτοί, μία κινητή μονάδα, θα την εγκαταστήσουν πάνω
στην πλατεία.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνο, συνάδελφοι; Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την υπ’ αριθ. 288/2019 Α.Δ.Σ.
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Εθνικής
Αντίστασης, στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στις 25, 26 & 27-92020, δωρεάν, καθώς και παροχή ρεύματος, για την τοποθέτηση Κινητής Μονάδας
Στήριξης και Ενημέρωσης των πολιτών για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει
δωρεάν και πανελλαδικά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και για οικονομική
ενίσχυση των δράσεων του με την πραγματοποίηση bazaar με είδη του Οργανισμού,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και με
την δέσμευση των διοργανωτών για την ασφάλεια και προστασία των
συμμετεχόντων στην εκδήλωση καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν
φθοράς και ζημιάς του χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκειά της και να
10
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ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το
πέρας της δράσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
--------------------------------3ο
«Μεταφορά της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Κουτσαύτη Αλεξάνδρας
από την οδό Αρχιμήδους 8 στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου &
Μαραθωνομάχων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 3 θέμα:
«Μεταφορά της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Κουτσαύτη Αλεξάνδρας από
την οδό Αρχιμήδους 8 στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου &
Μαραθωνομάχων»
Ο κ.

Ο κ. Γκέκας έχει το λόγο.

Α.ΓΚΕΚΑΣ: Είναι η μεταφορά της άδειας εκμετάλλευσης περίπτερου και
τοποθέτηση του οικίσκου από την οδό Αρχιμήδους 8 στην συμβολή των οδών Σοφ.
Βενιζέλου και Μαραθωνομάχων.
Από την οδό Αρχιμήδους είχε ξηλωθεί ο οικίσκος γιατί ήταν ακατάλληλος,
είναι κλειστός 4 χρόνια και θα τοποθετηθεί σε νέα θέση σύμφωνα με το τι προβλέπει
η νομοθεσία.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Ο ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι, ο ίδιος.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Και το έχει 4 χρόνια κλειστό και θέλει να το μεταφέρει τώρα μετά
από 4 χρόνια στην οδό Μαραθωνομάχων και Εθνικής Αντιστάσεως;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι, γιατί βρήκε και ενοικιαστή, έτσι ισχυρίζεται ο ίδιος. Ήρθαν εδώ
και οι δύο, περιμένουν αυτήν την απόφαση για να προχωρήσουν στα συμβόλαια.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Δηλαδή αυτός 4 χρόνια πλήρωνε το ενοίκιο με κλειστό
περίπτερο…
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Α.ΓΚΕΚΑΣ: Πλήρωνε τον οικίσκο, την κατάληψη του χώρου, 200 ευρώ το χρόνο
είναι η κατάληψη. Απλώς στην Αρχιμήδους 8 δεν υπήρχε… όποιος πήγαινε, έφευγε,
όποιός μισθωτής πήγαινε. Ήταν εντελώς ακατάλληλη η θέση. Γι’ αυτό αναγκάστηκε
και έκανε αίτηση και το μεταφέρουμε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Πού είπατε ότι μεταφέρεται, κ. Γκέκα, το περίπτερο;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Από την Αρχιμήδους 8 στην συμβολή των οδών Σοφ. Βενιζέλου και
Μαραθωνομάχων. Η Τροχαία έχει δώσει και το Ο.Κ.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Στάσου, γιατί κατάλαβα λάθος. Μαραθωνομάχων.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Έχει και την σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απλά να ρωτήσω, αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, έχει ληφθεί
υπόψη το ότι στο σημείο αυτό ή πλησίον, θα διαμορφωθεί κόμβος της πλατείας εκεί
πέρα, Ιωάννου Καποδίστρια που λέγεται κιόλας; Πρώην Παραθύρα, στην Αγ.
Μαύρα δηλαδή, είναι να γίνει κόμβος, ένας κυκλικός κόμβος, έχει ληφθεί υπόψη να
μην εμποδίζεται ούτε ο κόμβος ούτε το περίπτερο;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Όταν είναι να τοποθετηθεί ο οικίσκος, γιατί ακόμη δεν τοποθετήθηκε
κάτι, θα πάμε με την τεχνική υπηρεσία να ορίσουμε τη θέση και το σημείο, αυτό
μπορεί να γίνει τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, τον οικίσκο θα τον
φέρει.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Και επίσης να γνωρίζουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν
τα έργα, μην αρχίσει και διαμαρτύρεται, γιατί θα έχουμε διαμαρτυρίες σε επόμενο,
εννοώ ότι, ό,τι έργο γίνεται δυστυχώς συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται, είναι
γεγονός αυτό, είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα, διαμαρτύρονται, απλά ο
άνθρωπος να ξέρει ΄τι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν έργα εκεί πέρα και
πιθανόν δηλαδή κάποιο διάστημα να υπολειτουργεί, γιατί ο καθένας είναι η δουλειά
του αυτή, είναι το εισόδημά του, να μην αιφνιδιαστεί από αυτό που θα ακολουθήσει
μετά. Να ξέρει ότι θα έχει μια ταλαιπωρία.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Γι’ αυτό θα τον ενημερώσουμε. Εξάλλου όχι κάτω από 12 μέτρα είναι
η νομοθεσία, από διασταύρωση, από 12 και πάνω.
12
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Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η μεταφορά δεν θα έπρεπε να
συμβουλευτείτε και την τεχνική υπηρεσία; Να έχετε νομική εικόνα για το ζήτημα
και μετά να τη κάνετε την μεταφορά;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Η τεχνική υπηρεσία το ξέρει. Έχουμε πάει στο σημείο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, επίτηδες έκανα τη ερώτηση αυτή για να
καταγραφεί και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ότι έχει ληφθεί
υπόψη ότι θα γίνουν τα έργα κα επίσης αυτό που θέλω εγώ, προφανώς η τεχνική
υπηρεσία έχει γνωματεύσει γιατί συμμετέχουμε με υπάλληλό μας σ’ αυτήν την
επιτροπή, να καταγραφεί και να κινήσουμε και τη διαδικασία παράλληλα σαν Δήμος
να είναι ενημερωμένος ο ιδιοκτήτης ή αυτός που θα δουλέψει το περίπτερο ότι στο
συγκεκριμένο χώρο το επόμενο διάστημα θα έχουμε έργα.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Δεν φάνηκε όμως στην εισήγηση το συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε εντάξει; Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 το άρθρο 94 παράγραφος 6, εδάφιο
34 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την υπ’ αριθ. 288/2019 Α.Δ.Σ.
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την μετατόπιση του οικίσκου περιπτέρου από την οδό Αρχιμήδους 8
στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου & Μαραθωνομάχων. Το περίπτερο
θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου (πλάτους
5.00μ.), πλησίον του αριθμού 156 και σε απόσταση (45-50)μ. περίπου από τη
συμβολή της με την οδό Μαραθωνομάχων έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η
κυκλοφορία πεζών και να μην καλύπτεται η ορατότητα των οδηγών των
κυκλοφορούντων οχημάτων.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------------
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2ο
«Χορήγηση ή μη άδειας για ανάπτυξη επιπλέον τ.μ. για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 2 θέμα:
«Χορήγηση ή μη άδειας για ανάπτυξη επιπλέον τ.μ. για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης»
Ο κ. Στασινόπουλος έχει το λόγο.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα σε όλους.
Θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω μία μικρή εισήγηση σχετικά με το θέμα των
τραπεζοκαθισμάτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Απλώς, αρχικά θέλω λίγο να σας εξηγήσω το εισηγητικό που σας ήρθε στα
e-mail. Το εισηγητικό έχει έναν πίνακα ο οποίος έχει την επωνυμία των μαγαζιών
και των καταστημάτων και τα στοιχεία τους, τον κωδικό, την διεύθυνση, και δίπλα
έχει μία κατηγορία με τα τετραγωνικά. Τί είναι αυτά τα τετραγωνικά που έχει δίπλα;
Όπου υπάρχει ένας αριθμός, δηλαδή βλέπετε ότι το 2ο έχει το 35, αφορά τα
τετραγωνικά που θα εγκρίνουμε εμείς που υπόκεινται στην ετήσια διαδικασία,
δηλαδή τα τετραγωνικά που εγκρίνουμε και καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο για
όλο το έτος. Όπου βλέπετε δύο αριθμούς, δηλαδή το 1ο, που είναι 50 συν 35, το
δεύτερο, το 35, αφορά τα τετραγωνικά που έχουν προταθεί με βάση την νομοθεσία
4688 που ψηφίστηκε μέσω της πανδημίας και αφορά την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων για μερικό χρονικό διάστημα, μέχρι 30 Νοέμβρη. Εντάξει; Θα
το εξηγήσω και στην πορεία, απλώς για να κατανοούμε όλοι τί διαβάζουμε από το
εισηγητικό.
Θέλω απλά να πω λίγα λόγια αρχικά για να έχουμε όλο το πλαίσιο για όποια
ερώτηση ή τοποθέτηση γίνει και πάνω σ’ αυτό να πατήσουμε.
Κάθε χρόνο οι αιτήσεις για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων…
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, συγνώμη λίγο, μία ερώτηση να κάνω για
τον πίνακα αυτόν που μας εξήγησες πριν, για την τελευταία στήλη. Η πρώτη στήλη
τί είναι ο κωδικός; Αριθμός πρωτοκόλλου είναι ή είναι κάτι;
14
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Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ο κωδικός του καταστήματος.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εντάξει, ευχαριστώ.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όλες οι αιτήσεις από τα καταστήματα και όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων που διαρκούν για
ένα έτος, αυτές που γίνονται κάθε χρόνο, είτε αφορά τα τραπεζοκαθίσματα είτε σε
άλλες περιπτώσεις τα περίπτερα ή άλλα καταστήματα, επιχειρήσεις για άλλα
αντικείμενα όπως εμπορεύματα, για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, γίνονται
κάθε χρόνο οι αιτήσεις μέχρι το τέλος Φλεβάρη.
Θα σας εξηγήσω λίγο ποια είναι η διαδικασία. Γίνονται οι αιτήσεις για τις
καταλήψεις τραπεζοκαθισμάτων μέχρι τέλος Φλεβάρη. Εμείς ως Δήμος παίρνουμε
τις αιτήσεις στα χέρια μας και με βάση αυτές, η επιτροπή οριοθέτησης η οποία
αποτελείται από υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικών, από

υπάλληλο της

τεχνικής υπηρεσίας και από υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας, πηγαίνει
κάνοντας αυτοψία σε όλα τα ενδιαφερόμενα καταστήματα με βάση την αίτηση που
έχουν κάνει.
Εκεί η επιτροπή οριοθέτησης αξιολογεί αν μπορεί να ευσταθεί η αίτηση,
δηλαδή αν κατά κύριο λόγο πληρούνται όροι και προϋποθέσεις όπως το 1,5 μέτρο
απόσταση για καλύτερη διέλευση, όπως αν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τόσα
τραπεζοκαθίσματα, τόσα τετραγωνικά όσα ζητάει ο ενδιαφερόμενος κλπ. Και μετά
η επιτροπή οριοθέτησης πόσα τετραγωνικά, με βάση και την αίτηση που έχει κάνει
ο ενδιαφερόμενος, εγκρίνει.
Εδώ στον πίνακα έχουμε τα τετραγωνικά που εισηγείται η επιτροπή
οριοθέτησης, που είναι το τελικό.
Φέτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού προφανώς όλα αυτά, όχι απλώς
πήγαν πίσω, είχαμε και πάρα πολλές… αντιμετωπίσαμε και πάρα πολλά
προβλήματα.
Τί συνέβη φέτος; Ενώ οι αιτήσεις μέχρι τέλος Φλεβάρη είχαν γίνει για την
ανάπτυξη ετησίως των τραπεζοκαθισμάτων, επειδή από μέσα Μάρτη είχαμε όπως
θυμάστε καλά, γενικό lock down, η επιτροπή οριοθέτησης δεν πήγε, είχε ξεκινήσει
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αν θυμάμαι καλά στα πρώτα καταστήματα να πηγαίνει, έκλεισαν τα καταστήματα
όλα, και μέχρι τέλη Μαΐου δεν είχε γίνει καμία οριοθέτηση οπότε…. και για τα
τραπεζοκαθίσματα αλλά και για τα περίπτερα και για άλλες καταλήψεις
κοινοχρήστων χώρων η οριοθέτηση από την επιτροπή ξεκίνησε το καλοκαίρι.
Ταυτόχρονα όμως δόθηκε η δυνατότητα στα καταστήματα με βάση τον
Ν.4688 που ψηφίστηκα αν θυμάμαι καλά τον Ιούνιο, δόθηκε η δυνατότητα να
κάνουν επιπλέον αιτήσεις για ανάπτυξη περαιτέρω τραπεζοκαθισμάτων με βάση,
όπως καταλαβαίνετε, τον covid και το γεγονός ότι είχαν κλείσει το προηγούμενο
διάστημα

και

θα

ήταν

και

περιορισμένα

λόγω

των

αποστάσεων

τα

τραπεζοκαθίσματα που θα διέθεταν, δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν μία δεύτερη
αίτηση για επιπλέον ανάπτυξη.
Οπότε εμείς πήγαμε ως επιτροπή οριοθέτησης του Δήμου και ελέγξαμε το
σύνολο των αιτήσεων και των τραπεζοκαθισμάτων για όλες τις περιπτώσεις.
Δηλαδή ελέγχαμε και για τα τετραγωνικά που ζητάει ετησίως αλλά και τα επιπλέον
τετραγωνικά. Οπότε έτσι καταλήγουμε σε αυτόν τον πίνακα που είναι ο πίνακας που
έχει εισηγηθεί η επιτροπή οριοθέτησης.
Αυτό που θέλω να κατανοήσετε και βέβαια θα το συζητήσουμε, θα πούμε κι
άλλα, αυτό που θέλω να κατανοήσετε είναι ότι φέτος, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους, ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά
και εξακολουθεί να είναι και για το Δήμο και τις υπηρεσίες αλλά προφανώς και για
τα ίδια τα καταστήματα, για τους ανθρώπους που διατηρούν επιχειρήσεις και δη
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήταν κλειστές για 3 μήνες και σήμερα προφανώς και
πάλι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση με τα αναγκαία μέτρα που έχουν παρθεί
αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας, σε κάθε περίπτωση, ότι προφανώς ότι απόφαση
πάρουμε πρέπει πρώτον να είναι πλήρως και είναι πλήρως νόμιμη, δεύτερον, να μην
δημιουργεί προβλήματα στη διέλευση των πεζών και τρίτον να έχουμε στο νου μας
ότι όλο αυτό το έτος, όλη αυτή η χρονιά ήταν πολύ δύσκολη και για τα καταστήματα
αλλά και για τις υπηρεσίες του Δήμου και για τους πολίτες.
16
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Οπότε η εισήγηση αφορά αυτόν τον πίνακα, είναι όλα τα μαγαζιά, όλα τα
καταστήματα που έχουν κάνει αίτηση για τα τραπεζοκαθίσματα και τα τετραγωνικά
που βλέπετε είναι η εισήγηση που κάνει η επιτροπή με βάση τις αυτοψίες που έκανε.
Ότι ερώτηση έχετε μπορούμε να το συζητήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ερώτηση;
Ο κ. Χιωτέλης έχει το λόγο.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Καταρχήν εδώ στην υπόθεση οφείλετε να υπάρχει για την
κατάληψη πεζοδρόμιων και χώρων κλπ. και τη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής και
το εξηγεί παρακάτω στο νόμο, στην ΠΝΠ βέβαια, γιατί δεν είναι νόμος, είναι ΠΝΠ,
ότι πρέπει στους συγκεκριμένους χώρους να παίρνονται υπόψη κάποια πράγματα.
Έχω την αίσθηση, όχι την αίσθηση, τη βεβαιότητα, ότι σε κάποιους χώρους
αυτό δεν συμβαίνει. Και βέβαια, αυτό που θέλω να επισημάνω για να μην
επανέρχομαι και τρώω και τον χρόνο, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εισηγήσεις.
Δηλαδή, τί είχε; Τί ζητάει; Τί παίρνει;
Δηλαδή, βλέπω σε κάποια πράγματα 100 τετραγωνικά και του δίνουμε άλλα
40 και επίσης εκεί λέει, στον συγκεκριμένο νόμο, ότι αν είναι στεγασμένο δεν
μπορεί να επικαλύπτει τον στεγασμένο χώρο και επίσης λέει ότι οι τέντες σκίασης
δεν μπορούν να καλύπτουν παρόδιους κατοίκους, διέλευση οχημάτων κοινής
ωφέλειας, πυροσβεστική, ασθενοφόρα, ακόμα και πάρκινγκ. Και εδώ βλέπω ότι δεν
τηρούνται όλα αυτά τα ζητήματα.
Η Δημοτική Αρχή και η Ποιότητας Ζωής νομίζω ότι παίζουν σε μια
κατάσταση θολή, αντιμετώπιση, για να μπορούν έτσι να αλιεύουν στα θολά.
Η εισήγησή σας είναι ελλιπής. Δεν διευκρινίζει, δεν βοηθάει τους
Δημοτικούς Συμβούλους να πάρουν έγκυρη και σωστή απόφαση.
Εμείς το καταγγέλλουμε σαν γεγονός αυτό βέβαια, για ένα συγκεκριμένο
ζήτημα που είχαμε κουβεντιάσει και κατ’ ιδίαν με τον κ. Στασινόπουλο, θα
επανέλθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς όμως σε αυτή τη φάση λέμε ότι πρέπει να το πάρετε πίσω, να φέρετε
ολοκληρωμένη εισήγηση, σωστή εισήγηση, είσαστε Δημοτική Αρχή, είσαστε
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πλειοψηφία, και πρέπει ολοκληρωμένα, δηλαδή και στην προηγούμενη υπόθεση της
μεταφοράς του περιπτέρου πάλι παρενέβη ο κ. Σεφτελής να συμπληρώσει ζητήματα
που δεν ξέρω, είπε ότι τα έχουν πάρει υπόψη τους, αλλά δεν ξέρω, απ’ ότι φάνηκε
εκεί θα γίνει πάλι κατάσταση.
Και το τρίτο ζήτημα που θέλω να πω είναι στην πλατεία Ανεξαρτησίας.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί και δεν ξέω πώς το επιλύετε, και δεν μας λέτε πώς
το επιλύετε. Δηλαδή πραγματικά, βλέπω σε κάποιες περιπτώσεις έχει 110
τετραγωνικά και του δίνετε και άλλα 20. Σε άλλον έχει 100 τετραγωνικά
στεγασμένο χώρο και του δίνετε άλλα 40. Οι διπλανοί, οι παραδιπλανοί, πώς…;
Εμείς καταγγέλλουμε αυτή την συμπεριφορά, είναι πολλοστή φορά που
έρχονται ελλιπείς εισηγήσεις, όχι τεκμηριωμένες ούτως ώστε να παίρνουμε
αποφάσεις με μια δυνατότητα και ελέγχου ουσιαστικού της Διοίκησης και των
αποφάσεών της κι εμείς στεκόμαστε απέναντι σ’ αυτή τη διαδικασία και τη
λειτουργία και δεν είναι το μοναδικό ζήτημα. Σε μια σειρά ζητήματα ερχόσαστε
χωρίς εισηγήσεις ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση έχουμε;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να κάνω μία ερώτηση κι εγώ. Ο κ. Χιωτέλης απ’ ότι
κατάλαβα έκανε και ερώτηση και τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χιωτέλης έκανε ερώτηση, τοποθέτηση, καταγγελία, όλα μαζί.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Έτσι πρέπει, κύριε συνάδελφε, έτσι όπως έρχεστε πραγματικά…
δεν έπρεπε να γίνει καθόλου αυτή η συνεδρίαση. Την καταγγέλλουμε σαν
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό, κ. Χιωτέλη.
Κύριε Αραμπατζή, έχετε το λόγο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Καταρχήν να πω και στον κ. Χιωτέλη, κ. Χιωτέλη απ’ ότι
βλέπεις και εγώ και εσύ δεν ψηφίζουμε μέσα στην Ποιότητα Ζωής, οπότε ο κ.
Στασινόπουλος έκανε μία ενημέρωση δυστυχώς όμως οι παρατάξεις που
συμμετέχουν στην Ποιότητα Ζωής δεν είναι παρόν για να ακούσουν την
18
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τοποθέτηση του κ. Στασινόπουλου και να ψηφίσουν, οπότε και από αυτά που είπες
πολλά…
Δεν ξέρω, καταρχήν να ρωτήσω το εξής ότι, αν θα πάει το θέμα αυτό στο
Συμβούλιο, ένα είναι αυτό.
Μέσα στα καταστήματα αυτά εδώ αν υπάρχουν και περίπτερα και να ρωτήσω
και το εξής. Απ’ ότι είπε ο Αντιδήμαρχος ότι τα καταστήματα ήρθαν και έκαναν
αίτηση μέχρι τέλος Φλεβάρη. Τί γίνεται στην περίπτωση, δηλαδή το ακούσαμε
κιόλας, υπάρχουν κάποιες μηνύσεις από την Αστυνομία, σε αυτούς που απ’ ότι
καταλαβαίνω, και αν κάνω λάθος να μου το πείτε, σήμερα οι επαγγελματίες έχουν
άδεια κατάληψης πεζοδρομίου; Δηλαδή οι επαγγελματίες στην Ηλιούπολη έχουν
άδεια κατάληψης;
Αν συμβεί κάτι, είναι καλυμμένοι ή θα πρέπει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο
χρόνο να πάει ο Δήμος να τους καλύψει; Και όταν κάνουν την αίτησή τους, ένα
άλλο θέμα, δεν καταθέτουν σχεδιάγραμμα με τον χώρο που πιάνουν και πόσα
καθίσματα έχει μέσα ο χώρος αυτός;
Γιατί έχω την εντύπωση ότι και λόγω covid ο έλεγχος που έγινε δεν ήταν
μόνο στα τετραγωνικά μέτρα, ήταν και στον αριθμό των καθισμάτων που διαθέτουν
οι επαγγελματίες. Τί θα κάνετε από εδώ και πέρα; Πώς θα τα αντιμετωπίσετε και
ποια, το σημαντικό γιατί όλοι έχουν πληγεί από την πανδημία, ο νόμος έχω την
εντύπωση ότι λέει για την περίοδο, και αυτό τουλάχιστον είπαμε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αν κάνω λάθος διορθώστε με, για την περίοδο που το επιτρέπει ο νόμος
να υπάρχει μια απαλλαγή 50% σε όλους δεν έχουν ζητήσει επέκταση. Τί γίνεται;
Δηλαδή, μακάρι, και εγώ είμαι υπέρ στο να δώσουμε μία απαλλαγή για όλον τον
χρόνο. Τί γίνεται όμως; Ποια είναι η στάση σας; Τί στάση θα κρατήσετε; Πολλά τα
ερωτήματα, δεν ξέρω αν, κ. Στασινόπουλε, θα μου απαντήσετε, αλλά πιστεύω να
μας δοθεί η δυνατότητα να ξαναρωτήσουμε αν κάτι δεν μας καλύπτει.
Θα σας απαντήσω, κ. Αραμπατζή, και στον κ. Χιωτέλη. Αν έχετε
ολοκληρώσει να….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε άλλη ερώτηση.
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Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ξεκινήσω από τον κ. Αραμπατζή.
Καταρχάς, χρωστάω στον κ. Χιωτέλη μια απάντηση σε ένα ερώτημα που μου
έχει κάνει, θα την είχα απαντήσει για να μπορούσε και να την χρησιμοποιήσει
σήμερα αλλά όπως γνωρίζετε χτες και προχτές έκλεισε το Δημαρχείο και εδώ δεν
υπήρχε κανένας, οι υπηρεσίες ήταν κλειστές, οπότε δυσκολεύτηκα και να δώσω μια
ολοκληρωμένη απάντηση.
Θα απαντήσω κοινώς και στους δύο γιατί κάποιες ερωτήσεις ήταν κοινές,
κάποιες όχι, ελπίζω τουλάχιστον να σας καλύψω σε αυτά που ρωτήσατε, όχι
ενδεχομένως ως περιεχόμενο.
Όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα ως τέτοιο, ως έγκριση, δεν
περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
να το συζητήσουμε εκτενώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η γνώμη μου είναι όμως ότι, αν θέλετε, και αυτό απαντάει και σε κάτι που
είπε ο κ. Χιωτέλης αλλά και σε κάτι που είπε ο κ. Αραμπατζής, ότι ένας πίνακας με
109 καταστήματα που ζητάνε τραπεζοκαθίσματα, δηλαδή, από μόνο του δεν έχει
κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως πάρα πολύ και το πιστεύω, ακούστε
με, κ. Χιωτέλη, έχουν παρά πολύ και το πιστεύω, ειδικές περιπτώσεις μέσα στην
πόλη όπως είναι η πλατεία Ανεξαρτησίας, όπως είναι η πλατεία Φλέμινγκ, όπως
είναι η οδός Βύρωνος και άλλα κομμάτια τα οποία έχουμε ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε, συμφωνώ απόλυτα, και
έχουν και πολιτικά ενδιαφέρον απ’ όλες τις απόψεις και να δούμε και εκεί πέρα τί
αποφάσεις παίρνουμε.
Αλλά αν θέλετε, η γνώμη μου είναι ότι σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να
φέρουμε όλο αυτό να συζητήσουμε για 109 καταστήματα δεν έχει ιδιαίτερη ουσία,
αλλά να δούμε ειδικά προβλήματα πραγματικά που υπάρχουν για τους
κοινόχρηστους χώρους και τις καταλήψεις μέσα στην πόλη που είναι ειδικές που τις
έχουμε αναγνώσει περιοχές, να το κάνουμε βεβαίως, κανένα πρόβλημα, και να
απαντηθούν και όλα και να συζητήσουμε και όλα τα ζητήματα.
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Υπό αυτήν την έννοια εγώ… άμα θέλετε, άμα θεωρείτε ότι πρέπει να μπει σε
ένα Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο το θέμα, δεν είναι πιο πολύ για απόφαση αλλά
νομίζω ότι υπάρχουν ειδικά προβλήματα που πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά
περισσότερο και όχι σε κάθε μαγαζί.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, 109 είναι τα καταστήματα που
ζητήσανε σε όλη την Ηλιούπολη; Έτσι δεν είναι; Δεν υπάρχουν άλλα που ζητήσανε
και δεν είναι μέσα στη λίστα;
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, αυτά είναι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 109 είναι όλα; Έτσι;
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεύτερο ζήτημα αφορά μία ερώτηση του κ. Αραμπατζή
για τα περίπτερα. Και τα περίπτερα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς.
Ποιο είναι αυτό; Ότι γίνανε οι αιτήσεις τους από τον Φλεβάρη, άργησε πολύ η
οριοθέτηση λόγω covid και αυτή τη στιγμή ενώ έχουν οριοθετηθεί, υπάρχουν
εισηγήσεις, νομίζω ότι δεν τα έχουμε φέρει αυτά ακόμα, βρίσκονται στο ίδιο
καθεστώς. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία
με τα περίπτερα και περνάμε στα τραπεζοκαθίσματα, και αυτά αφορούν μόνο
τραπεζοκαθίσματα, η λίστα που έχετε μπροστά σας, δεν αφορά περίπτερα, είναι
μόνο τραπεζοκαθίσματα και υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι;
Το τρίτο ερώτημα του κ. Αραμπατζή αφορούσε κάποιες μηνύσεις που
ανέφερε της Αστυνομίας. Θα σας πω, κ. Αραμπατζή, το ανέφερε κα ο κ. Χιωτέλης
αυτό, γι’ αυτό και εγώ πριν λίγο εστίασα ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε
ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν, που προβληματίζουν μέσα στην πόλη και να πω
κι εδώ το εξής, ότι καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα απ’ όταν άνοιξαν ξανά
τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι χώροι εστίασης, και δόθηκε δυνατότητα
επέκτασης, προφανώς και είχαμε αρκετές, αν θέλετε, παραβάσεις ή τέλος πάντων,
αρκετές παρανοήσεις, σε αρκετά μαγαζιά πολλά προβλήματα και να σας πω την
αλήθεια επειδή είχα επικοινωνήσει και με άλλους Δήμους εγώ ήδη το καλοκαίρι,
ήταν κάτι που ήταν έκδηλο παντού. Άνοιξαν τα μαγαζιά μετά από 3 μήνες που είχαν
κλείσει και κατέλαβαν όποιον χώρο βρήκαν μπροστά τους. Είναι ένα πραγματικό
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πρόβλημα, δεν το αγνοεί κανείς, αργήσαμε λόγω του κορωνοϊού να γίνουν οι
διαδικασίες, όπως γίνονται κάθε χρόνο, γι’ αυτό τα συζητάμε αυτά τώρα, συν το
γεγονός ότι πράγματι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα από τα μαγαζιά, τα έχουμε
αναγνωρίσει, τα έχουμε συζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην πλατεία
Ανεξαρτησίας, στην πλατεία Φλέμινγκ, στην Βύρωνος ενδεχομένως, και σε άλλα
μέρη, και το καλοκαίρι είχαμε και σε άλλα μέρη, είχαμε σε χώρους πρασίνου
παραβάτες, είχαμε πολλά προβλήματα και εξακολουθούμε να έχουμε.
Η προθεσμία για τα τραπεζοκαθίσματα τα επιπλέον λήγει 30 Νοέμβρη.
Δηλαδή 30 Νοέμβρη πρέπει όλα αυτά να έχουν φύγει, τα επιπλέον.
Τώρα σε σχέση με την μήνυση που είπε ο κ. Αραμπατζής για την Αστυνομία.
Εγώ όλα αυτά τα θεωρώ ότι είναι συναρτώμενα, έτσι; Τώρα θα μιλήσω ειδικά γι’
αυτό, αλλά είναι συναρτώμενα, δηλαδή το γεγονός ότι έκλεισαν 3 μήνες τα μαγαζιά,
ότι δόθηκε η δυνατότητα για ανάπτυξη επιπλέον, ότι είχαμε 3-4 και 5 μήνες
αδυναμία να κάνουμε ολοκληρωμένη οριοθέτηση, όλα αυτά είναι συναρτώμενα και
οδηγούν πράγματι σε μία εικόνα η οποία δεν είναι καλή για την πόλη, σίγουρα, δεν
το αναγνωρίζουμε αυτό, απλώς είναι και λίγο δεδομένο το τί είναι αυτός ο πίνακας.
Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει μέσα… θα μπορούσε να έχει όπως λέει ο
κ. Χιωτέλης τί είχαν πέρσι και τί ζητάνε φέτος, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει όλα
αυτά τα στοιχεία τα οποία λέει, δηλαδή δεν αφορούν κιόλας.
Πράγματι, είχαμε μία καταγγελία για την Βύρωνος, για το κομμάτι της
Βύρωνος, όπου έγινε ένας έλεγχος από την Αστυνομία.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, εδώ μπαίνει το ζήτημα εξ υπ’ αρχής. Για να
δώσετε αυτές τις άδειες συμμετέχει και η Αστυνομία. Στις άδειες που έχει 100
τετραγωνικά και του δίνετε άλλα 100, υπάρχει της Αστυνομίας για να ελέγξει αν
εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου; Δηλαδή, διέλευση τυφλών,
διέλευση πεζών, διέλευση ποδηλάτων, διέλευση κοινής ωφέλειας, κλπ.; Δεν μάς
έρχεται η εισήγηση ολοκληρωμένη.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά πώς συμμετέχει η Αστυνομία;
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Καταρχάς να πω κάτι. Στον νόμο που βγήκε τον 4688 για τον κορωνοϊό λέει
ρητά πόσα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα εάν είναι δυνατόν τεχνικά, να δοθούν στα
μαγαζιά, πόσα επιπλέον για το κάθε μαγαζί, αφορά το τί έχει ήδη και πόσα επιπλέον
μπορεί και αν είναι δυνατόν τεχνικά, και αν δεν μπορεί τότε έχει την απαλλαγή του
50%.
Αλλά στον καθορισμό αυτόν εγώ νομίζω, δεν ξέρω, είναι εδώ και ο κ. Γκέκας
που υπηρεσιακά χρόνια το κάνει αυτό, δεν ξέρω πού ακριβώς εννοείτε ότι
εμπλέκεται η Αστυνομία; Δηλαδή στο να ορίσει τεχνικά αν είναι δυνατόν; Δηλαδή
αυτό το καθορίζει και η τεχνική υπηρεσία ότι πρέπει να υπάρχει….
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Κύριε Στασινόπουλε, να σας το διαβάσω; Γιατί φαίνεται ότι δεν
διαβάζετε κιόλας!! Έχετε πάρει τον Χρυσοχοΐδη και τον έχετε κάνει νούμερο!! Δεν
διαβάσατε 400 σελίδες!!
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μην με μπλέκετε με τον Χρυσοχοΐδη όμως γιατί δεν
έχω…
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Εμείς λέμε το εξής, πάρτε το πίσω! Δεν αφορά και δεν μπορεί να
δοθεί τέτοια λύση.
Λέει, προκειμένου περί οδό η παραχώρηση χρήσης λαμβάνει χώρα ύστερα
από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των
καταστημάτων ή στην προβολή αυτών για τους λοιπούς κοινόχρηστους κλπ.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιόν νόμο αναφέρεστε, κ. Χιωτέλη;
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Στο άρθρο 13 κλπ.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για τις άδειες καταστημάτων, εννοείτε;
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Βεβαίως! Όχι για τις άδεις, για την επέκταση, και την συγκεκριμένη
άδεια. Διαβάζω το νόμο, την ΠΝΠ, κ. Στασινόπουλε.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είμαι
πλήρως ανοικτός να συζητηθούν όλα εκεί. Να το περάσουμε εδώ, απλώς να
απαντήσω λίγο στον κ. Αραμπατζή ολοκληρωμένα να μην ειπωθεί ότι δεν απάντησα
κάτι.
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Σχετικά με τις μηνύσεις αυτές που ανάφερες στην Αστυνομία, είχαμε μία
καταγγελία στην Βύρωνος όπου έγινε έλεγχος και στα 3 μαγαζιά. Προφανώς και
αυτή τη στιγμή κανένα κατάστημα δεν έχει άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου,
αυτό εγκρίνουμε τώρα για το 2020. Εγκρίνουμε τα τραπεζοκαθίσματα ώστε να
γίνουν οι αντίστοιχες χρεώσεις, να πληρωθούν από τους καταστηματάρχες και να
δοθούν οι άδειες.
Αυτή τη στιγμή, πράγματι, όποιος έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, έρχεται και
παίρνει μία βεβαίωση, του χορηγείται μία βεβαίωση από το Δήμο ότι έχει νομίμως
κάνει την αίτηση που θα έπρεπε ένα κάνει και ο Δήμος βρίσκεται σε μία διαδικασία
να του χορηγηθεί η άδεια. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή γιατί προφανώς σας εξηγώ
ότι έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη μήνα και δεν είχαν γίνει όλα τα παραπάνω λόγω
κορωνοϊού.
Όσον αφορά, κ. Αραμπατζή, τα τραπεζοκαθίσματα και το τι θα πληρώσει ο
καθένας και τα τέλη, αυτά θα έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή ολοκληρωμένα,
δηλαδή ποιες είναι οι απαλλαγές, ποια είναι η χρέωση σε κάθε κατάστημα, δηλαδή
δεν αφορούν αυτά τώρα την Ποιότητα Ζωής.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Να πω κάτι ακόμα, κ. Στασινόπουλε; Λέει ο νόμος, σε κάθε
περίπτωση κατά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και οποιονδήποτε
κινητών κατασκευών σκίασης….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος νόμος, κ. Χιωτέλη; Ποιος νόμος;
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Ο 3028/2002. Και υπάρχουν και κάποιες Υπουργικές Αποφάσεις
για το συγκεκριμένο γεγονός και εν πάση περιπτώσει στις….
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η Αστυνομία εμπλέκεται όταν χορηγείται άδεια
λειτουργίας του καταστήματος, πάντα. Πάντα! Ότι αφορά την άδεια λειτουργίας,
όχι την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου και τα τραπεζοκαθίσματα.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Για την κατάληψη μιλάει, κ. Στασινόπουλε, για την κατάληψη και
τα επιπρόσθετα, και θα σας φέρω να τα δείτε.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια επιπρόσθετα; Αφού δεν υπάρχουν επιπρόσθετα το
2002!
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Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Μπορεί να κάνω λάθος για το νόμο αλλά εν πάση περιπτώσει…
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω, όλα αυτά να τα συζητήσουμε πολιτικά σε
Δημοτικά Συμβούλιο. Εδώ εγκρίνουμε…
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Εμείς λέμε πάρτε το πίσω, δεν έχει καμία σχέση με την
πραγματικότητα….
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ εγκρίνουμε την εισήγηση της επιτροπής.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: … έρχεται να μπαλώσει και να ψαρέψει σε θολά νερά, δεν λύνει
ζητήματα, δημιουργεί περισσότερα….
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, τα προβλήματα, κ. Χιωτέλη, είναι χρόνια…
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Ακριβώς!! Λύστε τα!!
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …. και μάλιστα είμαστε αυτοί που τα έχουμε
αναγνωρίσει και σε Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε πει ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει
να παίρνουμε μέτρα για ειδικές περιπτώσεις που πράγματι είναι σημαντικές.
Εδώ περνάμε την εισήγηση της επιτροπής οριοθέτησης με βάση τις αιτήσεις.
Πρέπει να εγκρίνουμε αυτό για να ξεκινήσουν να γίνονται οι χρώσεις στα
καταστήματα, να πληρώσουν και να πάρουν άδειες. Μπορεί να γίνουν, εγώ σας
λέω, χρεώσεις, να μην πληρώσει κανένας και να μην πάρουν άδειες. Δηλαδή με δική
τους ευθύνη. Τί να σας πω τώρα;!
Εμείς πρέπει με βάση την αίτηση που μας έκαναν να εγκρίνουμε τα
τραπεζοκαθίσματα που έχει εισηγηθεί η επιτροπή και να προχωρήσουμε να γίνουν
οι αντίστοιχες χρεώσεις. Έχουμε πάει Σεπτέμβρη. Το πολιτικό ζήτημα…
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Καταρχήν, κ. Στασινόπουλε, για να μην τρώμε και τον χρόνο, εμείς
κάνουμε μία τοποθέτηση, πολύ απλοϊκά, αποσύρετέ το….
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το
συζητήσουμε, συμφωνώ απόλυτα.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Λοιπόν, κ. Στασινόπουλε, αποσύρετέ το, φέρτε το στο Δημοτικό
Συμβούλιο με σωστές εισηγήσεις, με βάση την εκπλήρωση του νομικού πλαισίου
και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε.
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Εμείς καταγγέλλουμε αυτή τη συμπεριφορά του να έρχεστε με πινακάκια τα
οποία δεν μπορεί να διαβάσει κανένας και δεν μπορεί να βγάλει κανένας
συμπέρασμα και δεν δίνουν λύσεις που θα είναι βιώσιμες στην πόλη μας.
Εμείς λέμε και καταγγέλλουμε το γεγονός αυτό, και λέμε αποσύρετε το και
φέρτε το ουσιαστικά να το κουβεντιάσουμε έτσι όπως πρέπει στο νομικό πλαίσιο
που είναι θεσμοθετημένο για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη με εύνομο και
σωστό τρόπο κι ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του σήμερα, έτσι; Ο καθένας μας
κρίνεται και παίρνει και την ευθύνη του.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Και να πω και κάτι, τώρα εδώ καλώς έχουμε
ανοίξει όλη αυτή τη κουβέντα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτως ώστε και να
σας πω κι αυτό που είπε και ο κ. Αραμπατζής, είμαστε και λίγοι, να πω όμως κάτι.
Το νομικό πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό που αναφέρει εδώ πέρα για τα
τραπεζοκαθίσματα, δεν υπάρχει ανεπαρκές νομικό πλαίσιο, είναι λάθος να
ακούγεται αυτό. Υπάρχουν ζητήματα, περιπτώσεις και πρέπει να τα δούμε σοβαρά,
συμφωνώ…
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε μου λίγο χρόνο να απαντήσω, μη με διακόπτετε.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Μα λέτε ότι είπα ότι είναι ανεπαρκές το νομικό πλαίσιο, η εισήγησή
σας είναι ανεπαρκής!
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό λέω, είναι πολύ επαρκής, βάσει ενός πολύ
συγκεκριμένου νομικού πλαισίου γίνεται και πρέπει να κατανοήσετε ότι όλα αυτά
τα προβλήματα που αναφέρετε, κ. Χιωτέλη, αφορούν μια ειδική περίσταση που
περνάμε όλοι φέτος, αφορούν προβλήματα που υπαρκτά αντιμετωπίσαμε από το
καλοκαίρι και μετά που ξανάνοιξαν τα μαγαζιά και προφανώς έναν νόμο που
ψηφίστηκε μέσα στον Ιούνιο για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων που ναι, σαφώς
όποιος έχει νόμιμο δικαίωμα να επεκτείνει θα του το παραχωρήσουμε, εάν
μπορούμε τεχνικά. Κι αυτό κάναμε, κι αυτό εισηγείται η υπηρεσία.
Τώρα, προβλήματα σαφώς και αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε.
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που
κάνουμε, και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί την πόλη, τους
επιχειρηματίες, τη ζωή αυτής της πόλης και ακόμα και την οικονομική ζωή.
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κινητήρια δύναμη της πόλης μας είναι τα
μαγαζιά της, δεν έχουμε άλλα, η παραγωγικότητα στην οικονομία, η μηχανή,
κινείται από τα μαγαζιά.
Οφείλουμε ως Δήμος να τα στηρίζουμε τα μαγαζιά, όμως κι οι επιχειρήσεις
από τη δική τους τη μεριά οφείλουν να σέβονται κάποια πράγματα και σε ότι αφορά
τον Δήμο και σε ότι αφορά τη ζωή αυτής της πόλης.
Καταρχάς, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Στασινόπουλος, είναι πολύ
ιδιαίτερες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συζητάμε αυτό το θέμα. Μακάρι να
είχαμε την άνεση του χρόνου να το συζητήσουμε διαφορετικά. Το ένα είναι αυτό.
Ενδεικτικά να αναφέρω, γιατί έκανε ένα σχετικό ερώτημα ο κ. Χιωτέλης, εάν
φέρανε σχεδιαγράμματα οι επιχειρήσεις και όλα αυτά. Ναι, οι πιο πολλές φέρανε.
Και μάλιστα έχουμε περίπτωση, μάλλον όλες μπορεί να έφεραν, αλλά εγώ θα σταθώ
σε μία περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος μας έφερε εκτός από
σχεδιαγράμματα, είχαμε και την προφορική του δέσμευση ότι σε έναν συγκεκριμένο
κοινόχρηστο χώρο θα τον διαμόρφωνε κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε και το μαγαζί
του να έχει ωραία εικόνα αλλά και η πόλη, μιλάμε για χώρο πρασίνου τώρα έτσι, σε
κεντρικό σημείο της πόλης, και υπήρχε η δέσμευση εκεί πέρα ότι δεν θα έμπαιναν
ούτε τραπεζοκαθίσματα ούτε τίποτα, απλά θα τον είχε ως χώρο προκειμένου τα
παιδιά των πελατών του που θα σερβιριζόντουσαν στο μαγαζί, να είναι εκεί και να
είναι με ασφάλεια.
Δυστυχώς, γιατί λέμε για σχεδιαγράμματα κι όλα αυτά, δεν τα τήρησε αυτά
και έβαλε κανονικά τραπεζοκαθίσματα με πιάτα επάνω και ποτήρια και όλα αυτά,
και έρχομαι να πω τώρα, ότι αυτήν την κατάσταση ο Δήμος πρέπει να την
συμμαζέψει, να την νοικοκυρέψει, κυνηγώντας ακόμα και την ασυδοσία κάποιων
επαγγελματιών, που είναι μεν μειοψηφία, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
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Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι αυτής της
κατάστασης, των συνέπειών της, είναι και το οικονομικό το οποίο δεν μπορούμε να
το παραγνωρίζουμε.
Πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να μένει ατιμώρητη η ασυδοσία και η παρανομία
και επίσης δεν μπορεί ο Δήμος να μην εισπράττει όταν καταλαμβάνονται
κοινόχρηστοι χώροι γιατί και για τον Δήμο και για τις υπηρεσίες του και για όλα
αυτά που παρέχει, το μοναδικό έσοδο είναι η αγορά του. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει
με κανόνες.
Αυτό όμως… βασικά εγώ συμφωνώ με την εισήγηση ότι πρέπει αυτή τη
στιγμή να το προχωρήσουμε, καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη και τον νέο νόμο με
τον λόγο της επιδημίας και τα κίνητρα που δίνει, ότι πρέπει να καταγράψουμε την
υφιστάμενη κατάσταση, να αρχίσει να εισπράττει ο Δήμος γιατί αυτό είναι πολύ
σημαντικό, περνάνε τόσοι μήνες χωρίς να εισπράττουμε, έχουμε δώσει παραπάνω
τετραγωνικά, τώρα θα τα δώσουμε, αλλά τα τετραγωνικά αυτά χρησιμοποιούνται
και δεν εισπράττει ο Δήμος. Το ένα σημείο είναι αυτό.
Από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέει και ο κ.
Χιωτέλης και αυτό που λένε και οι συνάδελφοι, υπάρχει ένας προβληματισμός για
κάποιες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Όμως είναι πολύ σωστό αυτό
που είπε ο συνάδελφος ο κ. Στασινόπουλος, για να μην τα βάλουμε όλα σε ένα, και
είναι λάθος αυτό να το κάνουμε, γι’ αυτό συμφωνώ μαζί του ότι σε μία εισήγηση
όλα μαζί υπάρχουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα και ιδιαιτερότητες ανά τμήμα αυτής
της πόλης.
Δηλαδή είναι άλλα τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της κεντρικής
πλατείας, ακόμα και άλλα χαρακτηριστικά ενός κομματιού της κεντρικής πλατείας
που αφορά την οδό Βύρωνος, τελείως διαφορετικά τα θέματα στην πλατεία
Φλέμινγκ και τελείως διαφορετικά τα θέματα στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Και για
την πλατεία Ανεξαρτησίας να πω, γιατί είδα τώρα την εισήγηση με βάση τα
τετραγωνικά τα οποία είχαν κάποιοι και αυτά που αιτούνται περαιτέρω, μία
28
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περίπτωση είναι σαν αυτή που ανέφερε ο κ. Χιωτέλης ότι ενώ έχει πολλά
τετραγωνικά ζητάει και επιπλέον, διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα
χρειαστεί πολύ σύντομα να επικαιροποιήσουμε πάλι αυτήν την κατάσταση γιατί
διαμορφώνεται νέα δεδομένα στην πλατεία Ανεξαρτησίας.
Όταν έγινε ο πρώτος σχεδιασμός του Δήμου σχετικά με την πλατεία
Ανεξαρτησίας ήταν ζήτημα να ήταν 3-4 επιχειρήσεις, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα,
το τελευταίο 3μηνο, έχουν ανοίξει κι άλλες επιχειρήσεις στο κομμάτι που είναι στην
είσοδο της λεωφόρο Δημοκρατίας στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Ήδη έχει ανοίξει
ένα ΚΑΦΕ και ακριβώς τώρα δίπλα εκεί που ήταν η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ανοίγει
δεύτερο ΚΑΦΕ με fast food και τυρόπιτες και τα σχετικά. Αυτοί δεν θα ζητήσουν
τραπεζοκαθίσματα;
Άρα ας γίνει η πρώτη έγκριση, δεν ξέρω τί χρονικής διάρκειας, αυτά είναι
θέματα τα οποία θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε, Αντιδήμαρχε, και να τα δούμε και
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πολύ σύντομα θα κληθούμε, μία-μία περίπτωση ανά
τμήμα της πόλης να το εξετάσουμε.
Να πάρουμε αρχικά, εγώ προτείνω, την πρώτη απόφαση, είναι λάθος, κ.
Χιωτέλη, να το αποσύρουμε, ένα θέμα όταν δυσκολεύεσαι να το αντιμετωπίσεις δεν
το μεταθέτεις στο μέλλον γιατί έτσι δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ, κι εδώ πέρα
πραγματικά χρειάζεται και η δική σας βοήθεια με τους προβληματισμούς που έχετε,
που το λέω, τολμάω να το πω, κάποιοι είναι πολύ δικαιολογημένοι και το έχουμε
συζητήσει, να τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα ένα προς ένα, να μην διστάσουμε να το
κάνουμε, γιατί πρέπει να τα λύσουμε. Και αυτήν την θέληση διαβεβαιώνων ότι την
έχουμε, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, πραγματικά.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Εγώ μία τελευταία τοποθέτηση θέλω να κάνω και πραγματικά
δηλαδή, εδώ να πάρει ο καθένας την ευθύνη του….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χιωτέλη, μία τοποθέτηση, κλείνει ο κ. Στασινόπουλος και ο
κ. Αραμπατζής μετά.
Ι.ΧΙΩΤΕΛΗΣ: Εμείς λέμε λοιπόν, είναι ελλιπής η συγκεκριμένη εισήγηση, βάζει
προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν το επόμενο διάστημα και είναι
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εμφανές γιατί είχατε 3 μήνες να προετοιμάσετε όλη αυτή τη διαδικασία και έρχεστε
την τελευταία στιγμή, γιατί είμαι σε γνώση, η εντολή στην αρμόδια υπηρεσία
δόθηκε μία εβδομάδα πριν, δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν
ολοκληρωμένη εργασία και να παρουσιάσουν, και βέβαια κι η εντολή ήταν ελλιπής
φαντάζομαι για να έρθουν έτσι τα στοιχεία.
Εμείς λέμε πάρτε το πίσω, ψαρεύετε στα θολά, θα δημιουργηθούν τεράστια
προβλήματα. Ανέφερε και ο κ. Σεφτελής κάποια ζητήματα που υπάρχουν και τα
είχαμε πει κι εμείς. εκκρεμεί πρόστιμο στην συγκεκριμένη οδό Βύρωνος και
πραγματικά, από την κουβέντα που είχαμε και κατ’ ιδίαν με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, μπήκαν διάφορα ζήτημα. Πρέπει να επιλυθούν αυτά και δεν μπορεί
στην πανδημία να τα ακουμπάμε όλα και να λέμε καλώς έγιναν ή πρέπει να γίνουν
για να μην…ο… η…α….. δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Η Δημοτική Αρχή πρέπει να μάθει να δουλεύει σωστά, αποτελεσματικά, και
να βοηθάει και τους Δημοτικούς Συμβούλους να παίρνουν αποφάσεις με σωστό
τρόπο κα όχι να βγαίνει στον δρόμο και να λέει, πήρα σωστή απόφαση; Και να τον
βρίζει ο ένας και να τον χαϊδεύει ο άλλος!
Εμείς λέμε αποσύρετέ το, φέρτε το ολοκληρωμένα, με όλες τις εισηγήσεις
που είναι απαραίτητες και προβλέπονται από το νόμο, με τους περιορισμούς, για να
μπορέσει να είναι και δίκαιο και να μην έχει και αντιδράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αραμπατζής έχει το λόγο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα καθυστέρησε πάρα πολύ να
έρθει στην Ποιότητα Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως εξελίσσονται τα
πράγματα. Θεωρώ ότι μετά τον Φλεβάρη καλώς ή κακώς οι άδειες έπρεπε να δοθούν
στους επαγγελματίες. Η Διοίκηση σήμερα ακολουθήσε την διαδικασία που
ακολουθούσε η προηγούμενη Διοίκηση και ίσως εκεί είναι η διαφωνία εμένα ότι θα
έπρεπε να αλλάξουν αν θέλουν τον τρόπο και να απαντήσουν πιο γρήγορα στους
επαγγελματίες της πόλης.
Έχει έρθει ένα έγγραφο απ’ αυτό που μάλιστα είπε και ο κ. Στασινόπουλος
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ότι απαντούν σε όσους έχουν ζητήσει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και
τραπεζοκαθίσματα και μέσα σας διαβάζω τις τελευταίες σειρές «… η Διοίκηση του
Δήμου θέλοντας να έχει μία ολοκληρωμένη άποψη για τις καταλήψεις των
κοινοχρήστων χώρων επιδίωξε να έχει συναντήσεις με τους επαγγελματίες της
πόλης».
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να έχουμε συναντήσεις με τους
επαγγελματίες της πόλης για να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη. Πρέπει να
καταλάβετε ότι ο επαγγελματίας από αυτόν τον χώρο θα προσπαθήσει να αυξήσει
το κέρδος του να βγάλει τα προς το ζην.
Τώρα, μπαίνει μετά και λόγω των έκτακτων μέτρων που εφάρμοσε η
Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, αυτό δεν κατέστη
εφικτό. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν κατέστη εφικτό να δώσουμε
άδεια. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια μέτρα λόγω της πανδημίας, εμείς πρέπει
να προσαρμοστούμε. Ας υπήρχαν οι άδειες και ας τις προσαρμόζαμε.
Και για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας λέει δεν προχώρησε στη διαδικασία
έκδοσης άδειας πράγμα που θα γίνει το επόμενο διάστημα και ακόμα δεν τους
έχουμε άδεια. Παραμένουμε, λέει, στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνηση
ή πληροφορία.
Θεωρώ ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ήρθε και η πανδημία,
δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Στο εισηγητικό βλέπω ότι μιλάμε για
ατελώς, δηλαδή απ’ ότι κατάλαβα όλοι οι επαγγελματίες έρχονται σήμερα, περνάει
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
έχουν ζητήσει άδεια και αυτήν που θα έπαιρναν προ covid και μετά covid την
δίνουμε ατελώς, γιατί το εισηγητικό λέει τη χορήγηση ή μη άδειας κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη επιπλέον τετραγωνικών μέτρων με
τραπεζοκαθίσματα ατελώς έως την 30.11.2020 και μέσα έχουμε και τις άδειες. Δεν
έχουν δοθεί διαφορετικές άδειες προ covid και δίνουμε και τα επιπλέον μέτρα, τα
δίνουμε ατελώς μέχρι 30.11.2020.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και την υπηρεσία, τις προηγούμενες φορές πώς
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δινόταν η άδεια στον επαγγελματία; Περνούσε από την Ποιότητα Ζωής ή
περιμέναμε πρώτα να πληρώσει και μόλις πλήρωνε θεωρούσαμε ότι είχε πάρει την
άδεια.
Είναι σημαντικό, είναι κάποιες διαδικασίες που δεν είναι ξεκάθαρες.
Καλούμεθα πολλές φορές εμείς να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζουμε και να
είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες που γίνονται πίσω από αυτήν την απόφαση που
παίρνουμε.
Εγώ πραγματικά, τώρα τί δίνουμε; Θα ήθελα να μάθω. Δίνουμε άδειες για
όλο το χρόνο; Δίνουμε άδειες και για covid; Και προ covid μέχρι τις 30.11.2020;
Και τί γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Δηλαδή, το επόμενο δίμηνο τί πρέπει να
κάνει ο επαγγελματίας για να είναι εντάξει ως προς το νόμο, γιατί εγώ θεωρώ ότι
υπαιτιότητα δεν έχει ο επαγγελματίας. Ο επαγγελματίας ήρθε μέχρι τον Φλεβάρη
και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καταθέτει σχεδιάγραμμα, καταθέτει αριθμό
τραπεζοκαθισμάτων και εμείς πρέπει να τα δεχτούμε αυτά και ας κάνουμε μετά
ελέγχους.
Ο κ. Σεφτελής αναφέρθηκε σε έναν επαγγελματία που ίσως δεν ήταν εντάξει.
Αυτοί πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθούν, να τους γίνει παρατήρηση, κι αν
δούμε ότι δεν συμμορφώνονται και να μπει και ένα πρόστιμο. Κάποια στιγμή
δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουμε ανάλογα με τις δυνατότητες και το τί δυνάμεις
μας δίνει ο νόμος στα χέρια μας.
Δεν μπορεί, μέχρι τώρα έχουν περάσει 9 μήνες και να είναι το τοπίο θολό και
πέρα απ’ αυτό συζητάμε και είμαστε εδώ τώρα 3 άτομα, 5 άτομα από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Θεωρώ ότι είναι σοβαρό θέμα, θέλει περισσότερο συζήτηση, να δοθούν οι
άδειες χθες, όχι σήμερα, εγώ είμαι της γνώμης ότι πρέπει να περάσει το θέμα στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά να ξέρουμε τί είναι αυτό που ψηφίζεται. Αυτό δεν
έχουμε κατανοήσει.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, θέλω να ολοκληρώσω, να κάνω μία
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μικρή τοποθέτηση, θα σου απαντήσω και σ’ αυτά για να ψηφίσουμε, να το
κλείσουμε.
Ατελώς, το αναφέρατε και εσείς πριν, το ατελώς αφορά την ανάπτυξη των
επιπλέον έως 30 Νοέμβρη. Δεν αφορά… εξήγησα στην αρχή αν θυμάστε, ότι έχουμε
δύο περιπτώσεις. Έχουμε αφενός τις αιτήσεις που έγιναν τον Φλεβάρη που αφορούν
τα τραπεζοκαθίσματα για όλο το έτος, που έχουν συγκεκριμένο τέλος, και έχουμε
και τις αιτήσεις που έγιναν το καλοκαίρι που αφορούν την ανάπτυξη επιπλέον
τραπεζοκαθισμάτων και σας εξήγησα ότι εδώ στον πίνακα έχουμε δύο αριθμούς σε
πολλές περιπτώσεις. Ο ένας αφορά τις αιτήσεις τις ετήσιες που είχαν γίνει από τον
Φλεβάρη και ο άλλος αφορά τα επιπλέον. Εμείς εγκρίνουμε όλο, το επιπλέον είναι
ατελώς, εντάξει;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Την δεύτερη περίπτωση, τώρα προσέξτε να δείτε, κ.
Στασινόπουλε, στον πίνακα που αναφέρεστε, βάζετε το μαγαζί το 2ο ο οποίος έχει
35 μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω σύμφωνα με την τοποθέτησή σου ότι είναι τα αρχικά,
δεν έχει ζητήσει επιπλέον.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ισχύει.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αυτός δηλαδή, τί θα πάρει ατελώς; Τα 35;
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Τότε γιατί το βάζετε μέσα;
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το ατελώς, λέει ρητά, ότι αφορά… όταν λέμε εδώ πέρα
για την ανάπτυξη επιπλέον τετραγωνικών μέτρων με τραπεζοκαθίσματα, ατελώς
μέχρι 30 Νοεμβρίου. Το ατελώς έως 30 Νοεμβρίου αφορά μόνο τον νόμο 4688,
δηλαδή όσα έγιναν λόγω κορωνοϊού, σε όσα αφορούν τη δυνατότητα που δίνει ο
4688. Ατελώς είναι μόνο αυτά.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Δηλαδή στον πίνακα που μας στείλατε, έχουν δύο νούμερα.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εκεί που έχουμε δύο νούμερα, ας πούμε το 1ο που είναι
50 και 35, ατελώς είναι το 35, το 35 είναι το επιπλέον, αυτό είναι το ατελώς, εντάξει;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Το εισηγητικό προκαλεί σύγχυση, κ. Στασινόπουλε.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας το εξήγησα στην πρώτη εισήγηση αυτό.
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Και αυτό το 35, δηλαδή ο δεύτερος αριθμός είναι…. Θα τους δίνουμε τη
δυνατότητα να υπάρχουν μέχρι 30 Νοεμβρίου, μετά φεύγουν, τα υπόλοιπα είναι το
ετήσιο. Αυτό ήταν διευκρίνηση γι’ αυτό που είπατε, δηλαδή αυτό περνάμε τώρα.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Τα επιπλέον. Την αρχική άδεια δεν την έχουμε δώσει;
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και την αρχική… όχι, και την αρχική περνάμε.
Σας εξήγησα στην πρώτη μου εισήγηση ότι όταν έγιναν όλες οι αιτήσεις
μέχρι τέλος Φλεβάρη από 16 Μαρτίου έκλεισαν όλα τα μαγαζιά, είχαμε γενικό lock
down, δεν μπορούσε η επιτροπή να πάει να οριοθετήσει τίποτα.
Οι οριοθετήσεις, για να κάνει την εισήγηση η επιτροπή, να έχουμε εικόνα τί
μας ζητάνε, ξεκινήσανε το καλοκαίρι και μαζί το καλοκαίρι ξεκίνησαν και οι
αιτήσεις για τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Οπότε αποφασίσαμε να τα φέρουμε
όλα μαζί και όπου έχουμε δύο αιτήσεις, δηλαδή τα ετήσια που γίνονται μέχρι τον
Φλεβάρη και τα επιπλέον τα δίνουμε δωρητά.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Καταθέτει σχεδιάγραμμα ο επαγγελματίας και κατέθεσε και
πέρσι και πρόπερσι, δηλαδή μπορούμε χωρίς να κάνουμε αυτοψία να δώσουμε την
άδεια στον άνθρωπο και μετά, αν θέλουμε, να κάνουμε τον έλεγχο, δηλαδή σώνει
και καλά δεν πρέπει να περιμένουμε εμείς να πάει η επιτροπή και λόγω δυσκολιών,
ας πούμε ότι θα περάσει κάποια στιγμή να κάνει τον έλεγχο, αλλά θα μπορούσαμε
να δώσουμε την άδεια, εγώ αυτό πιστεύω, γι’ αυτό μιλάω για διαδικασία, ότι το
αντιμετωπίσαμε κακώς μέχρι τώρα. εντάξει, δεν τελειώνει το θέμα…
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς να πω, για να κλείσω, για να τελειώσουμε να
ψηφίσουμε είναι ότι εγώ συμμερίζομαι και αυτά που είπε τα προβλήματα που
ανέφερε και ο κ. Χιωτέλης και εσείς, κ. Αραμπατζή, και ο κ. Σεφτελής.
Από την αρχή είπα και στην πρώτη μου εισήγηση ότι έχουμε πράγματι και
αντιμετωπίζουμε πράγματι αρκετά προβλήματα και γι’ αυτό έκανα κι εγώ κάποιες
διαβαθμίσεις, γιατί έχουμε διαφορετικές περιπτώσεις διαφορετικού είδους και
μεγέθους προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πράγματι, δεν αγνοώ, και
σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε καμία ψαριά σε θολά νερά, είμαι απόλυτα
πεπεισμένος ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν.
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Μάλιστα, πρόσφατα θα είδατε ότι κόψαμε και ένα πρόστιμο σε ένα μαγαζί
που αρκετό καιρό είχε λειτουργήσει χωρίς άδεια, πριν μία εβδομάδα ακριβώς,
πράγματι έχουμε προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και το
συμμερίζομαι απόλυτα και υπάρχουν ζητήματα που θέλω και θέλουμε να τα
συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εγώ σταματάω εδώ, ολοκληρώνω, νομίζω ότι άμα είναι να το
προχωρήσουμε, να το ψηφίσουμε, και όλα αυτά που πράγματι μας προβληματίζουν,
να τα συζητήσουμε εκτενώς και σε Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, είμαστε εντάξει; Ψηφίζεται ομόφωνα; Όπως είπε και ο
Αντιδήμαρχος είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το να εισπράξει ο Δήμος και
μετά πολιτικά μπορούμε να το πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ατελώς είναι, κ. Αντζινά, τί να εισπράξει ο Δήμος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ομόφωνα ψηφίζουμε τον πίνακα που έφερε εισήγηση ο
Αντιδήμαρχος και ο κ. Γκέκας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), τις 288/2019 και 106/2020 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.4688/2020
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη επιπλέον τ.μ. με
τραπεζοκαθίσματα, ατελώς έως τις 30.11.2020 σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος της πόλης και συγκεκριμένα ως εξής:
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Μ. &
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Τ.Μ.

1)
88013

BUTHCER BURGER Ε.Ε.

ΠΛ. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10-12

50

2)
100763

MARIO LUIGI Ο.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 190

35

MILADZE NINO

ΝΕΥΤΩΝΟΣ 50 & ΦΕΡΕΚΙΔΟΥ

20

3)

93321
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4)

MAGLAKELIDZE ELMIRA

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. 27

2

MB SUSHI ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 142

36

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. 197 &
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 &
ΒΥΡΩΝΟΣ 1

ΑΦΟΙ Ι. ΑΔΑΜΟΥ Ο.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 88

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 22

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 7

ΒΑΡΒΟΥΖΑΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. 16

15

ΒΡΑΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΝΑΡΗ 30Α

12

ΒΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 65

33

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9

ΓΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 11

ΓΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 3

ΓΚΙΟΥΜΕΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & Λ.
ΕΙΡΗΝΗΣ

ΓΚΑΤΖΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 7

12 + 10

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 57

110 + 20

ΔΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19

8

68682

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. 4

132

56616

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 75

40

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 105 &
ΚΑΝΑΡΗ

24 + 5

ΖΑΜΠΕΛΗΣ Γ.-ΖΑΜΠΕΛΗΣ
Κ. Ο.Ε.

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 42

10 + 10

ΖΙΓΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. 16

9+9

ΖΩΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 13

ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

45346
5)
91769
6)
51496
7)
71196

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

36

62237
77364
69820
59339
43386
15037
26786
87520
57476
57476
18)
62676
260
70702
34930

78455
36491
81564
63456
62620

33 + 25
24
44
8+8
40
80 + 20

71 + 20
7
20
11 + 11

ΠΡΑΣΙΑ + 10
3
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48)
49)
50)
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37

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ Γ.

ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ 100

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ 20

ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44

8

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 11

35

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 64

10 + 10

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ & ΝΙΡΒΑΝΑ 2

40 + 20

ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 6

ΚΟΚΚΙΝΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4Α

35005

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Α.ΣΤΡΑΤΗ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 3

3

41960

ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Ι. & Μ.
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Ο.Ε.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΗΡ. 4

30

39507

ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11

15

46202

ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σ. 151 &
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

20 + 14

ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 145

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4

10

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ &
ΣΑΠΦΟΥΣ 1

35

ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ 56

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝ. 9

13

ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 1 & ΠΛ. 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ

377
21954
49335
78975
78784
69841
62869
70094
66691

32008
70599
77118
18985
62677
90173

66030
76867
91764
22577
36113
402

(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

50 + 30
ΠΡΑΣΙΑ + 10
4+4

3
40 + 20

10 + 10
ΠΛΑΤΕΙΑ

64 + 20

ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 70

ΠΡΑΣΙΑ + 10

ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΙΩΑΝ.
ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΡΟΥ 8

ΠΡΑΣΙΑ + 10

ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 145

ΠΡΑΣΙΑ + 15

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΙΡΗΝΗΣ 12

ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59

ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 2
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55)
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59)
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61)
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63)
64)
65)
66)

67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

38

184
54170
78420
84297
67594
56127
67006
77281
76601

77407
39904
40494
53451

63616
34518
58893
16605
73634
87545
53421
45041
75152
62780
40547
299

ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 8

20

ΛΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΤΟΜΑΡΑ 12

10

MAGIC FOOD Α.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2

ΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 12

93

ΜΑΝΔΑΛΑ Μ.-ΛΑΓΟΣ ΧΡ.
Ι.Κ.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 93

20

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΡΟΙΑΣ 7

10

ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 8

15

MARGO Ι.Κ.Ε.-

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106
(COFFEE LAB)

8

ΜΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 58

ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.

ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6

51 + 20

ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ. Π. & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ.2

105

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΨΗΤΟΠΩΛΕΙΩΝ Ε.Π.Ε

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 5

106 + 50

ΜΠΙΣΟΒΙΤΗΣ Κ.-Κ. ΝΑΣΤΟΣ
Ο.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. 135

26 + 10

ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΛΑΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΙΓΕΝΗ 18

75

ΜΠΟΥΛΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 38

54 + 25

ΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 105

68

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 20 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 17

17

ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 15

44

ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛ. 7

10

ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 109

19 + 16

ΟΒΣΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 6

5

ΟΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 23

3

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΦΟΙ
Ο.Ε.

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8

32 + 17

ΠΡΑΣΙΑ + 60

3

10 + 10

186 + 40

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
79)

39

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.-Ν.
ΦΟΥΤΡΗΣ Ο.Ε.

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5

80 + 26

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΦΟΡΟΣ Ο.Ε.

ΒΙΤΣΙ 4 & ΣΚΡΑ 10

10

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 22

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.-Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10-12
(PIZZA)

84)
67166

ΠΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 93

85)
70548

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΕΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 107Α

15

86)
72436

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 2

14

87)
548

ΡΑΝΤΟΥΑΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΘΡΑΚΗΣ 58

20

88)
67203

ΡΑΪΔΟΣ Ο. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 15

89

89)
66500

ΡΟΠΗ ΠΑΝΤΗ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 9

7

90)
84216

ΣΤΑΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΛ. ΑΝΕΞ/ΣΙΑΣ 9

6

91)
87516

ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΑΓΓ.

ΦΕΙΔΙΟΥ 52

92)
54001

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤ.

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 51

5

93)
12195

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ 145

18

94)
50757

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 63 & ΝΕΥΤΩΝΟΣ

95)
91795

ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΤΣΙ 3 & ΣΚΡΑ

96)
38331

ΤΑΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 18

20

97)
30951

ΤΕΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1

20

98)
94907

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Σ.-ΤΣΙΜΩΤΑΣ Γ.
Ο.Ε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΦ. 94

15

99)
69911

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΗΡ. ΠΟΛ/ΕΙΟΥ 12 &
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 2

15

80)

70646
80781

81)
70655
82)
83)
308

97036

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

54
ΠΡΑΣΙΑ + 20
56
80 + 30

ΠΡΑΣΙΑ + 5

5
ΠΡΑΣΙΑ + 60

39

40

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

100)
71202

ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Γ.-ΧΡ.
ΤΣΙΛΙΚΑΣ Ο.Ε.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

101)
73696

ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΥΜΦΩΝ 33

102)
87403

ΦΡΑΪΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΙΓΕΝΗ 13

103)
53266

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ Κ. & Θ. Ο.Ε.

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106

8

104)
51192

ΦΕΡΔΕΡΙΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΛ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 5

6

105)
36649

ΧΑΛΚΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΥΡΩΝΟΣ 3

106)
40287

ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32

107)
60212

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 & Σ. ΜΗΛΙΟΥ

108)
17583

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΛ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 9

109)
89119

ΧΑΛΒΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35

26 + 15
ΠΡΑΣΙΑ + 10
11 + 5

100 + 40
20
15 + 10
73
10 + 5

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2020 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ για
την παρουσία σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ
40

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ
10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

41

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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