ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τρίτη, 23

Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΖΙΝΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, τακτικά μέλη, 6.
Τσουκαλάς Ανδρέας αναπληρωματικό μέλος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κολυμπίρης, και Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21682/19.11.2020
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, 3. Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Φ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 9 - (Π.Δ.Σ.122-130)
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Το 2ο θέμα απεσύρθη.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:00΄
(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. .
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Παπαναστασίου στις
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25/11/2020
2

Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από πεζοδρόμιο
στην οδό Απελλού 12, στο Δήμο Ηλιούπολη
(αποσύρεται)

3

Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού
Αθ. Διάκου 45, στο Δήμο Ηλιούπολη

4

Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού
Θεσσαλίας 21, στο Δήμο Ηλιούπολη

5

Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού
Ραγκαβή και Σοφ. Βενιζέλου 42, στο Δήμο Ηλιούπολη

6

Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού
και Νεάρχου 6, στο Δήμο Ηλιούπολη

7

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκίνητου για
λόγους αναπηρίας στην οδό Αλκαμένους

8

Μεταφορά

άδειας

εκμετάλλευσης

περιπτέρου

Α.Μ.Ε.Α.
9

Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
------------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Σεφτελής, Στασινόπουλος, Πούλος, Χωματά,
Τσουκαλάς.
Παρών είναι και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής.
----------------------------2
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
« Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Παπαναστασίου στις 25/11/2020»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 1 θέμα:
« Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην οδό Παπαναστασίου στις 25/11/2020»
Ο κ. Πούλος έχει το λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα.
Την Τετάρτη, 25 του μήνα, η Περιφέρεια έχει αποφασίσει και μας έχει
στείλει όλα τα έγγραφα, θα μοιράσει το ΤΕΒΑ, την επισιτιστική βοήθεια. Επειδή η
βοήθεια αυτή θα μοιραστεί σε 500 οικογένειες, 500 ωφελούμενους, αποφασίσαμε
να κλείσουμε τον δρόμο για να διευκολύνουμε την διανομή των τροφίμων.
Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε από τη Δημοτική Αστυνομία να κλείσει τον
δρόμο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Έχουμε κάποια ερώτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Και τα δύο ρεύματα θα κλείσουν, Αντιδήμαρχε;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τα δύο ρεύματα.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Μήπως θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω κάτι; Επειδή, κ. Αραμπατζή, θα είναι η Δημοτική
Αστυνομία, είναι η πρώτη φορά που θα διανεμηθούν τα τρόφιμα, νομίζω ότι δεν θα
ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Θα δούμε και την επόμενη φορά, γιατί αυτό θα γίνεται μία
φορά τον μήνα, θα διορθώσουμε, αν χρειαστεί να διορθώσουμε κάτι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Πούλε, το λέω γιατί η Παπαναστασίου τροφοδοτεί και
τον κόσμο από την Βουλιαγμένης, γι’ αυτό το λέω.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Θα είναι η Δημοτική Αστυνομία και θα τους καθοδηγεί, από την πάνω
θα κατεβαίνουν και από εκεί θα τους στέλνουν να πηγαίνουν από την άλλη πλευρά.
Νομίζω… θα το διορθώσουμε τον επόμενο μήνα αν υπάρξει κάποια δυσλειτουργία,
κ. Αραμπατζή.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα το 1ο θέμα της ημερήσιας.
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.),
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης και διέλευσης

από την οδό

Παπαναστασίου στις 25/11/2020 και από ώρας 06.00 έως και 15.00 διότι στο σημείο
θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ και θα
συγκεντρωθούν 462 ωφελούμενοι .
Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω των
συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία και για την αποφυγή συνωστισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------2ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από πεζοδρόμιο στην οδό Απελλού 12, στο
Δήμο Ηλιούπολη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 2 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από πεζοδρόμιο στην οδό Απελλού 12, στο Δήμο
Ηλιούπολη»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: (Γεωπόνος Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κολυμπίρη, μία διευκρίνηση. Το Απελλού 12 δεν είχε
περάσει;
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Ναι, το προσπερνάμε, εκ παραδρομής έχει μπει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το Απελλού 12 έχει περάσει.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έχουμε ψηφίσει και έχουμε αποφασίσει για την Απελλού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αποσύρεται… αποσύρεται.
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3ο
«Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αθ. Διάκου 45, στο Δήμο
Ηλιούπολη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 3 θέμα: «Άδεια ή
μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αθ. Διάκου 45, στο Δήμο Ηλιούπολη»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην Αθανασίου Διάκου 45 έχουμε ένα αίτημα για κοπή δύο
δέντρων. Υπάρχουν το πεζοδρόμιο περίπου 2μέτρα ένα πεζοδρόμιο, υπάρχουν δύο
βραχυχίτωνες.
Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, οι βραχυχίτωνες είναι
δέντρα τα οποία παρουσιάζουν τρομακτικά προβλήματα με τις επιφανειακές τους
ρίζες στα πεζοδρόμια, έχουμε πρόβλημα με ανασηκώσεις πλακών στο
συγκεκριμένο σημείο.
Η εισήγηση είναι να μην κοπούν τα δέντρα και να γίνει η ανακατασκευή του
πεζοδρομίου. Είναι υγιέστατα τα δέντρα, προσφέρουν μία πάρα πολύ καλή σκίαση
εκεί, προβλήματα ως προς την χωροθέτησή τους δεν παρουσιάζουν, εννοώ δηλαδή
στη θέση τους πάνω στο πεζοδρόμιο. Όχι, η εισήγηση είναι αρνητική για την κοπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση; Τοποθέτηση;
Ομόφωνα το 3ο θέμα της ημερήσιας.
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 παρ. 2 άρθρο 40 νόμος 1337/1983, την παρ.2 άρθρο 29
νόμος 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισμός (ΦΕΚ
59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου, επί του πεζοδρόμιου
στην οδό Αθανασίου Διάκου 45 χωρίς την απομάκρυνση των δέντρων, καθώς και
να γίνουν μικρής έκτασης εργασίες επιφανειακών ριζεκτομών με σκοπό το σωστό
«αλφάδιασμα» του πεζοδρομίου κατά την φάση εργασιών αποκατάστασης αυτού.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Προτείνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής-ριζοαπωθητικής μεμβράνης με σκοπό
την αποτροπή των επιφανειακών ριζών προς τις πλάκες πεζοδρομίου.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με ευθύνη του παρόδιου ιδιοκτήτη (Υπ. Απόφαση
3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24) υπό τις
οδηγίες και την επίβλεψη της υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------4ο
«Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Θεσσαλίας 21, στο Δήμο
Ηλιούπολη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 4 θέμα: «Άδεια ή
μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Θεσσαλίας 21, στο Δήμο Ηλιούπολη»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην Θεσσαλίας 21 είναι η συμβολή των οδών Θεσσαλίας και
Κωνσταντινουπόλεως.
Έχουμε ένα πεύκο το οποίο είναι ξεραμένο παντελώς. Υπάρχουν δύο εκδοχές
για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Η μία να είναι να υπήρξε δολιοφθορά
και η πιο πιθανή είναι ότι η χωροθέτηση εκεί του σημείου που βρίσκεται το πεύκο
είναι τέτοια που καταλήγουν όλα τα νερά από την Κωνσταντινουπόλεως. Η
Κωνσταντινουπόλεως είναι μία κατηφορική οδός η οποία, θα την έλεγα, ότι μαζεύει
όλα τα βρόχινα νερά με αποτέλεσμα να έχει κάνει έκλυση των ριζών και επειδή πάνε
και όλα τα απόνερα στην περιοχή εκεί, μπορεί να το έχουν ξεράνει.
Είναι περιορισμένης κόμης το δέντρο, αλλά από τη στιγμή που είναι ξερό,
δεν το συζητάμε. Είναι ξερό από τη ρίζα δηλαδή, από κάτω, δεν έχει κανένα
ζωντανό σημείο. Το κόβουμε, προτείνουμε την επαναφύτευση στο συγκεκριμένο
σημείο και με κατάλληλο δέντρο ή θάμνο και το κυριότερο απ’ όλα είναι ότι θα
πρέπει να γίνουν εργασίες στον συγκεκριμένο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή εκεί
του πεζοδρόμιου γιατί το πεζοδρόμιο έχει μαύρο χάλι εκεί.
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Άρα προτείνουμε την κοπή του δέντρου επειδή είναι ξερό και προτείνουμε
και εργασίες μετά από την αδειοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της ανακατασκευής
του πεζοδρομίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση; τοποθέτηση;
Ομόφωνα το 4ο θέμα.
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 παρ. 2 άρθρο 40 νόμος 1337/1983, την παρ.2 άρθρο 29
νόμος 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισμός (ΦΕΚ
59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την απομάκρυνση του ξερού δέντρου – πεύκου από τον χώρο του
πεζοδρομίου επί της οδού Θεσσαλίας 21, την φύτευση νέου δέντρου στο σημείο
αυτό, με πλήρη και σωστή αποκατάσταση του πεζοδρομίου προς αποφυγή
ατυχημάτων. Όλες οι εργασίες θα γίνουν από τον παρόδιο ιδιοκτήτη, υπό τις οδηγίες
και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης.
Το πεύκο βρίσκεται προς την άκρη του κατεστραμμένου ολοσχερώς
πεζοδρομίου. Έχει μέτρια κόμη και σύμφωνα με την κατάσταση που παρουσιάζει,
είναι αδύνατη η επαναφορά στην ζωή του, αφού η καταστροφή προέρχεται από
καταστροφή του ριζικού συστήματος.
Λαμβάνοντας

υπόψη

όλα

αυτά

τα

δεδομένα

αποφασίζουμε

την

απομάκρυνση του πεύκου και την επαναφύτευση στο σημείο με κατάλληλο δέντρο
η θάμνο, που θα πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές με σκοπό την αποτροπή
ανάπτυξης επιφανειακών ριζών και έντονης κόμης σε μικρό ύψος, παράγοντες που
δημιουργούν ανωμαλίες στο πεζοδρόμιο και περιορίζουν τον ελεύθερο χώρο
διέλευσης των πεζών. Με δεδομένο ότι στο σημείο αυτό η κατάσταση του
πεζοδρομίου είναι σε πολύ κακή κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν και εργασίες
αποκατάστασης της βατότητάς του για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Όλες οι
ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν ευθύνη του παρόδιου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

την ανωτέρω Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/302-89) άρθρο 24, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του
δήμου μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------5ο
«Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ραγκαβή και Σοφ.
Βενιζέλου 42, στο Δήμο Ηλιούπολη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 5 θέμα: «Άδεια ή
μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ραγκαβή και Σοφ. Βενιζέλου 42, στο
Δήμο Ηλιούπολη»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην συμβολή των οδών, είναι μέσα στην Ραγκαβή αυτό,
υπάρχει μία ελιά σε ένα πεζοδρόμιο περίπου 2 μέτρων η οποία και αυτή είναι ξερή.
Προφανώς αυτή την έχουν ξεράνει οι ιδιοκτήτες γιατί είναι πραγματικά ακριβώς
μπροστά στην είσοδο του σπιτιού τους, δηλαδή ουσιαστικά, επειδή βλέπω ότι έχει
μία μεγάλη αυλόπορτα εκεί και βάζουν ένα μηχανάκι, μάλλον δυσχεραίνονται
στους χειρισμούς και στις κινήσεις στο να μπαινοβγαίνουν μέσα στο σπίτι.
Η ελιά είναι ξερή, θα την κόψουμε αναγκαστικά αλλά, δεν θα φυτέψουμε
εκεί μπροστά για να μπορούν να εξυπηρετούνται όντως οι άνθρωποι, αλλά ακριβώς
στο 1,5 μέτρο δίπλα έχει κενή φυτοδόχο, οπότε προτείνουμε να φυτέψουμε εκεί ένα
κατάλληλο δέντρο και να απομακρύνουμε το συγκεκριμένο που είναι ξερό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κατανοητό. Έχουμε ερώτηση; Τοποθέτηση;
Ομόφωνα λοιπόν και το 5ο θέμα.
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 παρ. 2 άρθρο 40 νόμος 1337/1983, την παρ.2 άρθρο 29
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νόμος 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισμός (ΦΕΚ
59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την κοπή ελιάς στην οδό Ραγκαβή και Σοφ. Βενιζέλου 42, με
δεδομένο ότι είναι παντελώς ξερή. Η ελιά βρίσκεται προς την άκρη του πεζοδρομίου
πλάτους περίπου 2μ., σε διαμορφωμένη φυτοδόχο, είναι μέτριας ανάπτυξης και
σύμφωνα με την κατάσταση που παρουσιάζει, είναι αδύνατη η επαναφορά στην ζωή
της, αφού έχει καταστραφεί τελείως το ριζικό της σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα ανωτέρω αποφασίζουμε την απομάκρυνση της ελιάς.
Με δεδομένο ότι η ελιά βρίσκεται μπροστά σε είσοδο οικίας δεν προτείνεται
επαναφύτευση στο σημείο αυτό, αλλά κάλυψη της κενής φυτοδόχου που βρίσκεται
δίπλα από την συγκεκριμένη ελιά, με δέντρο η θάμνο κατάλληλων προδιαγραφών
έτσι ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις πλάκες πεζοδρομίου και την
ελεύθερη διέλευση των πεζών (σχετικά μικρή ανάπτυξη κόμης). Όλες οι ανωτέρω
εργασίες θα υλοποιηθούν ευθύνη του παρόδιου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την
ανωτέρω Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-0289) άρθρο 24, υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του
δήμου μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------6ο
«Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού και Νεάρχου 6, στο Δήμο
Ηλιούπολη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 6 θέμα: «Άδεια ή
μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού και Νεάρχου 6, στο Δήμο Ηλιούπολη»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην Νεάρχου 6 έχουμε ένα πεύκο σε πεζοδρόμιο περίπου 2
μέτρων το οποίο είναι γύρω στα 6 με 7 μέτρα μπροστά από μία μονοκατοικία. Το
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

πεύκο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από θέση πάρκινγκ που θέλουν να κάνουν οι
ιδιοκτήτες.
Μετά από αυτοψία που έκανα, μίλησα και με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν
σεβαστότατοι, τους κλέψανε το αυτοκίνητο και επειδή έχουν από την άδει
οικοδομής… έχουν καθ’ όλα τη νόμιμη διαδικασία δημιουργίας πάρκινγκ. Δηλαδή
έχουν άδεια οικοδομής η οποία αναφέρεται, έχουν τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο
οριοθετεί ακριβώς τη θέση του πάρκινγκ όπου όντως βρίσκεται το πεύκο ακριβώς
μπροστά από τη θέση του πάρκινγκ, δεν μπορεί να μπει από το πεζοδρόμιο μέσα
δηλαδή, και είναι και με συμβολαιογραφική πράξη αυτό κατοχυρωμένο και έχει
γίνει και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ηλιούπολης.
Άρα είναι καθ’ όλα νόμιμη η συγκεκριμένη θέση από το 1994 αυτή, και
βρέθηκαν να κάνουν χρήση τώρα οι άνθρωποι επειδή τους έκλεψαν το αμάξι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κόβουμε το συγκεκριμένο πεύκο, δεν
προτείνουμε φύτευση γιατί είναι ακριβώς μπροστά από το πεζοδρόμιο διότι…. αν
και αυτοί σε όλο το εύρος του πεζοδρομίου έχουν άλλα 5-6 δέντρα τα οποί
φροντίζουν.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, είναι μία νόμιμη θέση πάρκινγκ
και η οποία όντως είναι ακριβώς στη μέση του πάρκινγκ, εμποδίζει το συγκεκριμένο
δέντρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Έχουμε ερώτηση; Τοποθέτηση;
Ομόφωνα λοιπόν σύμφωνα με την εισήγηση το 6ο θέμα.
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 παρ. 2 άρθρο 40 νόμος 1337/1983, την παρ.2 άρθρο 29
νόμος 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισμός (ΦΕΚ
59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την απομάκρυνση του δέντρου – πεύκου από τον χώρο του
πεζοδρομίου επί της οδού Νεάρχου 6, καθώς και την πλήρη περιβαλλοντική
10
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αποκατάσταση του χώρου, για την
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δυνατότητα λειτουργείας αδειοδοτημένου

γκαράζ στην παρόδια οικία. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με ευθύνη του παρόδιου
ιδιοκτήτη.
Το συγκεκριμένο δέντρο βρίσκεται μπροστά από την αδειδοτημένη θέση
στάθμευσης αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης περιγράφεται στο από
1994 Τοπ. Διάγραμμα μηχανικού Ι. Πετριτάκη και

αναφέρεται στην νόμιμα

εκδοθείσα οικοδομική άδεια αρθμ 529/1994 και περιγράφεται στο αρθμ 2184/94
συμβόλαιο

της

συμβολαιογράφου

Αθηνών

Κων/νας

Λάρδα

νομίμως

μεταγεγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο Ηλιούπολης. Με δεδομένο ότι το δέντρο
βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην χωροθετημένη θέση στάθμευσης, σύμφωνα με το
σχετικό διάγραμμα όπου οριοθετεί την θέση στάθμευσης, πρέπει να απομακρυνθεί
διότι είναι αδύνατη η λειτουργία της θέσης στάθμευσης με την παρουσία του
πεύκου.
Αποφασίζεται η οριστική απομάκρυνση του πεύκου, με ταυτόχρονες εργασίες
αποκατάστασης του πεζοδρομίου, κάλυψη της φυτοδόχου, για την διασφάλιση της
ασφαλούς διάβασης των πεζών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν ευθύνη του παρόδιου
ιδιοκτήτη (Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/302-89) άρθρο 24) μετά την σχετική άδεια πλακόστρωσης πεζοδρομίου από την
υπηρεσία μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------7ο
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκίνητου για λόγους αναπηρίας στην οδό
Αλκαμένους»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 7 θέμα:
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκίνητου για λόγους αναπηρίας στην οδό
Αλκαμένους»
Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έχουμε μία αίτηση από έναν συμπολίτη μας για να του
παραχωρήσουμε, να του εγκρίνουμε χώρο στάθμευσης για το αυτοκίνητό του για
λόγους αναπηρίας.
Ο συμπολίτης μας έχει καταθέσει πάλι αιτήσεις δύο φορές το 2019, μία τον
Νοέμβριο και μία τον Δεκέμβριο του 2019, και οι απαντήσεις ήταν αρνητικές αφού
το συζητήσαμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής… μάλλον ήταν οι απαντήσεις
αρνητικές από την υπηρεσία.
Η άποψη της υπηρεσίας είναι και αυτή τη φορά αρνητική διότι ο συμπολίτης
μας δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα το
δελτίο στάθμευσης ΑμΕΑ το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών.
Το Υπουργείο Μεταφορών τώρα με τη σειρά του για να χορηγήσει στον
δικαιούχο το δελτίο το συγκεκριμένο θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό αναπηρίας
που να βεβαιώνει αναπηρία τουλάχιστον 67%, 67% και πάνω.
Ο συμπολίτης μας σύμφωνα με τα χαρτιά που έχει καταθέσει, το
πιστοποιητικό αναπηρίας που μας έχει προσκομίσει είναι στο 55%, άρα
καταλαβαίνετε μετά από όλα αυτά, η εισήγηση της υπηρεσίας, για τους λόγους που
προανέφερα, είναι αρνητική.
Βέβαια, αν προσέξετε στο εισηγητικό υπάρχει και η διαδικασία που μπορεί
να ακολουθηθεί μετά σε περίπτωση που η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γιατί εδώ
παίρνουμε την τελική απόφαση, ψηφίζει ο καθένας, εάν η Επιτροπή που έχει κάθε
δικαίωμα να ψηφίζει διαφορετικά, αναφέρουμε εκεί την διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί εάν του χορηγηθεί αυτή η θέση στάθμευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κατανοητό. Άρα σύμφωνα με την εισήγηση. Έχουμε
κάποια ερώτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αντιδήμαρχε, να ρωτήσω κάτι; Η αναπηρία έχει να κάνει με
κινητικά προβλήματα, γνωρίζετε; Το 55%.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, τον γνωρίζω και τον συμπολίτη, είναι κινητικό το πρόβλημα.
Δεν έχουμε πει όνομα, άρα δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, αλλά ο άνθρωπος
κινείται κανονικά με πρόσθετο μέλος.
12
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Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Στις Επιτροπές και τα όργανα Διοίκησης δεν υπάρχουν
προσωπικά δεδομένα, στις αποφάσεις που θα αναρτηθούν μετέπειτα θα
αποκρυφθούν τα στοιχεία, αλλά όταν αποφασίζει ένα όργανο δεν υπάρχει
προσωπικό δεδομένο.
Οπότε έχει πρόσθετο μέλος.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απλά δεν το λέω δημόσια τώρα που μιλάμε, στην αίτηση φαίνεται
και το όνομα και η αίτηση του ανθρώπου και όλα αυτά.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εγώ το λέω από ποια… τί αναπηρία είναι αυτή. Να μην
ανοίξουμε τώρα… πώς να το πω, μία πρακτική και μπούμε σε περίεργα μονοπάτια.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, ακριβώς. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική πάντως.
Αρνητική είναι και δική μου θέση, είναι ξεκάθαρο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, απαγορεύεται να λέμε ονόματα. Αφού το
γνωρίζετε.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Όχι, όχι. Στα όργανα Διοίκησης που αποφασίζουν δεν
υπάρχουν προσωπικά δεδομένα για να πάρεις μία απόφαση. Όταν θα αναρτηθούν
και θα ανεβούν δημόσια τα πρακτικά, όταν ανεβεί η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όταν ανεβούν τα
υπόλοιπα, τότε πρέπει να αποκρυφθούν τα ονοματεπώνυμα, να βάλεις τα αρχικά,
αλλά την ώρα που συζητάς και αποφασίζεις δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε, στο έγγραφο και στο
εισηγητικό και στα συνημμένα υπάρχει και η αίτηση του συμπολίτη μας, είναι ,με
ονοματεπώνυμο.
Απλά έχει δίκιο ο Πρόεδρος, καλό είναι να μην ακούγεται το όνομα.
Μπορεί να το πει σε εμάς που συμμετέχουμε αλλά δεν είναι…. Εδώ
κοιτάζουμε τις περιπτώσεις ανεξάρτητα με το ποιος κάνει αίτηση.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Οπότε εσείς λέτε όχι γι’ αυτό, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η εισήγηση είναι όχι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Σύμφωνα δηλαδή με την εισήγηση της υπηρεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ναι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Τότε γιατί το φέραμε στην Επιτροπή;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

13

14
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Είναι η τρίτη φορά που έκανε ο άνθρωπος αίτηση, πρέπει να πάρει
έστω απόφαση του συλλογικού οργάνου.
Και επίσης, τώρα μια που το θέτεις αυτό, κ. Αραμπατζή, εάν η υπηρεσία
κρίνει ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν,
δεν είναι μονοπρόσωπη η απόφαση του εισηγητή, ας το πούμε του χειριστή του
θέματος, ενός υπαλλήλου, κοιτάμε μέσα στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας που
πρέπει να υπάρχει στην λήψη των αποφάσεων να έρχεται στα συλλογικά μας
όργανα.
Νομίζω ότι αυτό είναι θεμιτό.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ωραία, εντάξει.
Πρόεδρε, επιτρέπεται να κάνω μία ερώτηση άσχετη από το θέμα στον
Αντιδήμαρχο; Θα μας δώσεις τη δυνατότητα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσουμε τα θέματα και να κάνεις μετά μία ερώτηση τον
Αντιδήμαρχο; Ωραία.
Ομόφωνα το 7ο θέμα.
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 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον

Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) Την Δ2/3311/27-12-91 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/8-1-92) ως
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΔΜΕΟ/στ/3430 /93 (ΦΕΚ 456/Β/93),
Ομόφωνα αποφασίζει
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) για
λόγους αναπηρίας στην οδό Αλκαμένους 6 διότι ο ενδιαφερόμενος δεν
προσκομίστηκε

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα

το δελτίο

στάθμευσης ΑΜΕΑ το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
------------------------------
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8ο
«Μεταφορά άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Α.Μ.Ε.Α.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 8 θέμα:
«Μεταφορά άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Α.Μ.Ε.Α.»
Ο κ. Γκέκας έχει το λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: (Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα
σας.

Το 8ο θέμα αφορά την κ. Λουλακάκη Κλειώ η οποία είχε πάρει με την από

16.1.2019 προκήρυξη του Δήμου Ηλιούπολης, για δύο θέσεις ΑμΕΑ, θέσεις
περιπτέρων, είχε επιλεγεί για το πόστο στην οδό Κων/νου Καραμανλή και Ελευθ.
Βενιζέλου.
Κάναμε 1.7.2019 συμφωνητικό, πήγε έστησε τον οικίσκο του περιπτέρου
αλλά όμως η θέση κρίθηκε ακατάλληλη. Μόλις κάναμε έλεγχο μίκρυνε η διέλευση
των πεζών, υπάρχουν και δέντρα στο σημείο, δεν μπορεί να μπει εκεί περίπτερο.
Έχουμε εμείς σαν Δήμος άλλη θέση δική μας, άλλο περίπτερο στη λεωφ.
Βουλιαγμένης και Αγ. Κων/νου και με αίτησή της προτείνουμε να της δώσουμε
εκεί.
Μεταφορά άδειας και εκμετάλλευση, δηλαδή. Καταργείται τελείως η θέση
στην Ελευθ. Βενιζέλου και Καραμανλή και μεταφέρεται η άδεια στην λεωφ.
Βουλιαγμένης 337 και Αγ. Κων/νου, σαν ΑμΕΑ. Έχει πρόβλημα η κοπέλα,
επιβάλλεται δηλαδή.
Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία ερώτηση. Τοποθέτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να ρωτήσω κάτι;
Η τεχνική υπηρεσία το έχει δει, γιατί απ’ ότι κατάλαβα και το άλλο θέμα
δημιουργήθηκε γιατί δεν το είχε η τεχνική υπηρεσία.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Πολύ καλά θυμάται ο κ. Αραμπατζής, αν μου επιτρέπετε, κ.
Γκέκα. Είναι το περίπτερο που όταν αναλάβαμε Διοίκηση πήγαμε και το βρήκαμε
έξω από το ΠΑΛΛΑΔΙΟ το γυμναστήριο, γι’ αυτό μιλάμε, που εκεί πέρα δεν υπήρχε
ούτε χώρος για πεζό αλλά ήταν και πολύ επικίνδυνη η θέση του περιπτέρου, δηλαδή
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ακόμα και από την εμπορική του πλευρά να το δεις ήταν αδύνατο να δουλέψει το
περίπτερο. Απορώ πώς… δηλαδή σε έναν άνθρωπο που….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεφτελή, ήταν το περίπτερο που μπήκε ξαφνικά;
Προεκλογικά;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ακριβώς, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα κατάλαβα, εντάξει.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αλλά εμείς δεν βλέπουμε προεκλογικά και μετεκλογικά κι όλα
αυτά, η συμπολίτισσά μας το δικαιούται, είναι άτομο με αναπηρία και έπρεπε να
της δοθεί αυτό που δικαιωματικά και με βάση το νόμο το δικαιούται.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αντιδήμαρχε, την καινούργια θέση την έχετε δει; Την
εγκρίνετε; Αυτό είναι το ερώτημα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Λειτουργεί εδώ και χρόνια.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Δεν είναι καινούργια θέση, είναι το περίπτερο που είναι στην
αρχή στην Αγ. Κων/νου, όχι στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά επί της Βουλιαγμένης,
στον παράδρομο της Βουλιαγμένης.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εντάξει.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, γι’ αυτό το δίνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν το 8ο θέμα της ημερήσιας.
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
Εγκρίνει την μετατόπιση του οικίσκου περιπτέρου, από την συμβολή των οδών
Ελευθερίου Βενιζέλου και Κων/νου Καραμανλή διότι κατόπιν διενέργειας αυτοψίας
της επιτροπής οριοθέτησης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για τη
τοποθέτηση του οικίσκου του περιπτέρου, διαπιστώθηκε ότι στην προϋπάρχουσα
θέση δεν υπήρχε επαρκής χώρος για τη διέλευση των πεζών και η θέση κρίθηκε
ακατάλληλη.
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Η νέα θέση τοποθέτησης του οικίσκου περιπτέρου ορίζεται στο κενωθέν
περίπτερο επί της συμβολής της λεωφόρου Βουλιαγμένης 337 & Αγίου Κων/νου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------9ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 9 θέμα:
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
Ο κ. Γκέκας έχει το λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Έχουμε αίτημα από την Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας για το Σάββατο 22 Μαΐου 2021, στο πάρκο Καλαβρύτων.
Θέλουν να κάνουν μουσικοχορευτική εκδήλωση από ώρα 17:00 έως 23:00
το βράδυ, εφόσον βέβαια επιτραπούν οι συνθήκες με βάση τον κορωνοϊό,
υγειονομικά πρωτόκολλα κλπ. Το θέλουν από τώρα όμως για να κάνουν τις
απαραίτητες προετοιμασίες, δημοσίευση στις εφημερίδες, να κλείσουν προφανώς
τις ορχήστρες κλπ. Να σημειωθεί ότι θα γίνει συλλογή τροφίμων για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, όπως και πέρσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Από τί ώρα μέχρι τί ώρα το ζητάνε;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Από ώρα 17:00 έως 23:00 το βράδυ, στο πάρκο Καλαβρύτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διευκρινίσω κάτι στο Σώμα. Είναι μέσα στο πάρκο Καλαβρύτων,
εννοείται ότι θα υπάρχει η απόλυτη φύλαξη του χώρου και προστασία εννοείται από
τον σύλλογο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Αντζινά, είχε δοθεί νομίζω και παλιότερα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αν θυμόμαστε, και είχε δοθεί και είχε γίνει η εκδήλωση και
επίσης όταν κάναμε δια ζώσης συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε
έρθει, είχαμε την τιμή εκεί και είχε έρθει στη συνεδρίαση του συλλογικού μας
οργάνου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Κουρέτσης, ο οποίος είναι και
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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συμπολίτης μας και είχε αναδείξει τους λόγους για τους οποίους είχε ζητήσει το
χώρο.
Νομίζω οι λόγοι οι γνωστοί, αν θυμάμαι καλά, της επιδημίας και της
απαγόρευσης που υπήρξε δεν ευοδώθηκε αυτή η προσπάθεια. Μακάρι, να
ευχηθούμε να έχουν λήξει τα μέτρα και να γίνει η χρήση του χώρου και να είναι
επιτυχημένη και η εκδήλωση της Ομοσπονδίας.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Γκέκα, έχετε άλλα;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι. Είναι δύο αιτήσεις για χριστουγεννιάτικα δέντρα εφόσον το
επιτρέψουν οι συνθήκες. Αν απαγορευθεί κάτι δεν θα τους αφήσουμε να στήσουν.
Η πρώτη αίτηση είναι από την κ. Παριανού Ειρήνη-Νίκη στην πλατεία ΙΚΑ,
στη συμβολή των οδών Ναβαρίνου και πλατεία Π.Π. Γερμανού στο πάρκινγκ, έξω
από το πάρκινγκ. Δίνεται κάθε χρόνο, έχει όλα τα χαρτιά η κυρία, είναι νόμιμη
μικροπωλητής. Αν όμως δεν μας το επιτρέψουν, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο βγαίνει
καινούργιο ΦΕΚ τι επιτρέπεται και τί απαγορεύεται, δεν θα στήσουν.
Το ίδιο και με τον κ. Λατίφη Παρασκευά που θέλει στην πλατεία Κανάρια,
μπροστά στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Έχει όλα τα χαρτιά, είναι νόμιμος
μικροπωλητής.
Το ποσό είναι ΄300 ευρώ, καταβάλλεται άπαξ για παραδοσιακά
χριστουγεννιάτικα δέντρα.
Αν όμως δεν το επιτρέψουν με απόφαση της Κυβέρνησης, δεν θα δοθεί η
άδεια στο τέλος.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Γκέκα, να σέβονται τον χώρο τον δημοτικό και τον
δημόσιο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι, και καθαριότητα και τα λοιπά, βέβαια. Περιγράφεται και στην
απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα το 9ο θέμα.
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.),
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Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την κατάληψη κοινόχρηστου στην πλατεία Καραϊσκάκη (Κανάρια),
επιφανείας 10 τ.μ., από τον Λιατίφη Παρασκευά και για χρονικό διάστημα από
1.12.2020 έως 06.01.2021 και με τέλος χρήσης 300,00€ συνολικά, για την
πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων, γκι και κρεμμύδες. Ο ενδιαφερόμενος
έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση
του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
2. Εγκρίνει την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Π.Π. Γερμανού &
Ναυαρίνου, επιφανείας 10 τ.μ., από την Παριανού Ειρήνη- Νίκη, και για χρονικό
διάστημα

από 1.12.2020 έως 06.01.2021 και με τέλος χρήσης 300,00€

συνολικά, για την πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων, γκι και κρεμμύδες. Η
ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017
για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
3. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του πάρκου Καλαβρύτων, δωρεάν
από την Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, για την
πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 22.5.2021 και ώρα 17:00 μ.μ έως
23:00 μ.μ και

σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης θα γίνει συλλογή

τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

σύμφωνα με την αρ.

πρωτ.:19037/19.10.2020 αίτηση της Ο.ΣΥ.ΒΑ. . Ο Σύλλογος δεσμεύεται 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 ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει
τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αραμπατζή….
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να κάνω την ερώτηση;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Περιμένω, κ. Αραμπατζή, ήταν να φύγω και περιμένω να μου
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κάνετε την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέχασα την ερώτηση που θέλετε να κάνετε στον Αντιδήμαρχο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να ρωτήσω για την Ειρήνης. Πληροφορήθηκα ότι ένα
φορτηγό έβαζε κάτι αντηρίδες, κάτι σύρματα και υποθέτω ότι είναι για τον δημοτικό
φωτισμό.
Γνωρίζετε κάτι; Για τον δημοτικό φωτισμό…. Μάλλον για τον στολισμό.
Γνωρίζετε κάτι, ποιος έχει κάνει αυτές τις τοποθετήσεις;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όχι, δεν το γνωρίζω, κ. Αραμπατζή, να το διερευνήσω και να τα
πούμε. Δεν το γνωρίζω. Πότε έγινε αυτό;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Το Σάββατο και μου έχουν στείλει και φυτογραφίες. Άμα
δείτε, η Ειρήνης έχει γεμίσει από πάνω με….
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Στολίδια;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Όχι στολίδια, είναι αντηρίδες, είναι συρματόσκοινα που
μάλλον είναι για να τοποθετηθεί ο στολισμός επάνω.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα το δω, κ. Αραμπατζή, και θα μιλήσουμε.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Έγινε, ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε.
-----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ για
την παρουσία σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ
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Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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