ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΖΙΝΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Ζαννιάς Αναστάσιος,
7. Καρανδρέας Παναγιώτης τακτικά μέλη και 8.Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος,
αναπληρωματικό μέλος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα,
και Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 2701/07.02.2020
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Αντζινά Ιωάννη, απουσίαζε ο κ. Ασβεστάς
Δημήτριος, τακτικό μέλος.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
• Ο κ.Κων/νος Παπαδόπουλος προσήλθε μετά τη συζήτηση των τακτικών
θεμάτων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 4 - (Π.Δ.Σ. 13-16)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1- (Π.Δ.Σ. 17- )
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τα υπ΄αριθμ. 2 και 3 τακτικά θέματα και το 2ο εκτός
ημερήσιας θέμα.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α. .
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2017 απόφασης
Επιτροπής

Ποιότητας

Ζωής

που

αφορά

13

3

-

6

-

6

16

6

στην

τοποθέτηση κόκκινων κάδων για την εφαρμογή
ολοκληρωμένου

προγράμματος

εναλλακτικής

διαχείρισης ενδυμάτων και υποδημάτων
2

Εξέταση αιτήματος για μεταφύτευση δέντρου επί του
πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 13 λόγω εργασιών
ανέγερσης νέας οικοδομής (αναβάλλεται)

3

Εξέταση αιτήματος για απομάκρυνση δέντρου επί του
πεζοδρομίου

στην

οδό

Υψηλάντου

18

λόγω

δημιουργίας έντονων προβλημάτων από το ριζικό
σύστημα (αναβάλλεται)
4

Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
-------------------------

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Εργοταξιακή σήμανση για την κατασκευή κυκλικού

17

15

18

21

κόμβου στη συμβολή των οδών Σοφ. Βενιζέλου και Α.
Παναγούλη.
2

Λήψη μέτρων για την ασφαλέστερη λειτουργία του
23ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης
-----------------------------

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας.
2
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που αφορά στην τοποθέτηση κόκκινων κάδων για την εφαρμογή
ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και
υποδημάτων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 1 θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 298/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά στην τοποθέτηση κόκκινων κάδων για την εφαρμογή ολοκληρωμένου
προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και υποδημάτων»
Ο κ. Πούλος έχει το λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήρθε για να ανανεωθεί η σύμβαση, με μια διαφορά ότι
μπήκαν 5 ή 6 κάδοι καινούργιοι και το αντίτιμο ενώ ήταν 150 ευρώ έγινε 200
ευρώ για κάθε μήνα. Αυτά τα 200 ευρώ δίνονται σε τρόφιμα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, ότι ανάγκες έχουμε εμείς στο Κοινωνικό Παντοπωλείο τους το
λέμε νωρίτερα και μας τα φέρνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα αναπτύσσεται τώρα;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Αναπτύσσεται, από 150 γίνονται 200 ευρώ, εμείς δεν κάνουμε
τίποτα σ’ αυτή τη φάση.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Από 150 ευρώ σε 200;
Κάθε μήνα;
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Κάθε μήνα. Έχουν μπει ήδη, είναι από προηγούμενο πρόγραμμα,
στο εισηγητικό υπάρχουν οι θέσεις που υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα το πρώτο 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.),
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της 80/2017 απόφασης ΕΠΖ που αφορά στην
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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τοποθέτηση

κόκκινων

κάδων

για

την

εφαρμογή

ολοκληρωμένου

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και υποδημάτων και
συγκεκριμένα τον καθαρισμό νέων σημείων εντός της πόλης για να
τοποθετηθούν οι κάδοι, όπως ακολουθεί:
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡ.ΚΑΔ. ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

11

Ηλιούπολη

Οδός Αγαμέμνωνος 1 – 5ο Δημοτικό Σχολείο

4

Ηλιούπολη

Κεντρική Πλατεία – Έναντι Βασιλόπουλου

18

Ηλιούπολη

Οδός Σοφ. Βενιζέλου 83 – 4ο Δημοτικό Σχολείο

22

Ηλιούπολη

Οδός Χαλκοκονδύλη &Πουσουλίδου 10 – 2ο Δημοτικό
Σχολείο

17

Ηλιούπολη

Α’ ΚΑΠΗ

23

Ηλιούπολη

Βιβλιοθήκη – Κτίριο ΟΤΕ

12

Ηλιούπολη

Οδός Εθνάρχου Μακαρίου (στα φανάρια) – Ι.Ν.Αγίας
Παρασκευής

13

Ηλιούπολη

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης

19

Ηλιούπολη

Οδός Μυκόνου 34 – 10ο Δημοτικό Σχολείο

14

Ηλιούπολη

Αγίου Κων/νου 6 – Κέντρο Κοιν. Αλληλεγγύης
Γ΄ΚΑΠΗ

8

Ηλιούπολη

Οδός Μαρίνου Αντύπα 34 – 6ο Δημοτικό Σχολείο

9

Ηλιούπολη

Πλατεία Κανάρια ( Καραϊσκάκη)

32

Ηλιούπολη

Οδός Γρηγ. Ξενόπουλου & Εργατών Τύπου (γωνία)

33

Ηλιούπολη

Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Κοραή 1 (γωνία)

6

Ηλιούπολη

Οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 (Κοινωνικό
Παντοπωλείο)

4

5

Ηλιούπολη

Οδός Κοτζιά & Στουρνάρα – 11ο Δημοτικό Σχολείο

36

Ηλιούπολη

Οδός Ναβαρίνου 32

20

Ηλιούπολη

Οδός Αλκιβιάδου – Πλατεία Φλέμινγκ
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21

Ηλιούπολη

Οδός Μνησικλέους – Άλσος Κιντής

7

Ηλιούπολη

Πλατεία ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)

30

Ηλιούπολη

Οδός Άγγελου Σικελιανού 7 (Πλατεία)

34

Ηλιούπολη

Οδός Ηρακλέους 23 ( Νηπιαγωγείο)

35

Ηλιούπολη

Ανδρέα Παπανδρέου &Περικλέους (γωνία)

10

Ηλιούπολη

Οδός Γράμμου 30 – 34 – 7ο Δημοτικό Σχολείο

15

Ηλιούπολη

Οδός Αγίας Μαρίνας – Πλατεία Ανεξαρτησίας

31

Ηλιούπολη

Πλατεία Αναγνωσταρά

16

Ηλιούπολη

Οδός Διγενή (Κέντρο Κοιν. Αλληλεγγύης Αγίας
Μαρίνα) Β΄ΚΑΠΗ

26

Ηλιούπολη

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 76

25

Ηλιούπολη

Αναστάσεως 25 (Νεκροταφείο)

1

Ηλιούπολη

Οδός Πρωτόπαπα (Δημαρχείο)

24

Ηλιούπολη

Οδός Θράκης 19 – Σχολείο

3Β

Ηλιούπολη

Οδός Θράκης

29

Ηλιούπολη

Οδός Μακεδονίας

28

Ηλιούπολη

Οδός Ν. Μανδηλαρά 31

27

Ηλιούπολη

Οδός Έβερτ – Α΄Κλειστό Γυμναστήριο (ΑΟΑ)

3

Ηλιούπολη

Μεσσηνίας 24 (κολυμβητήριο)

2

Ηλιούπολη

Πλατεία Πλαστήρα

Επίσης η εταιρεία RECYCOM, στα πλαίσια της συνεργασίας, θα προσφέρει στο
Δήμο Ηλιούπολης τα ακόλουθα:
• Η RECYCOM θα προσφέρει κάθε μήνα τρόφιμα και άλλα είδη που έχει
ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης συνολικής αξίας
διακοσίων ευρώ (200€) με τη μορφή δώρο-επιταγών, κατόπιν συνεννόησης με
την αρμόδια Υπηρεσία.
• Κατά τη διάρκεια των εορτών (πχ. Χριστούγεννα, Πάσχα) η εταιρεία θα κάνει
δωρεά επιπλέον τρόφιμα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------2ο
«Εξέταση αιτήματος για μεταφύτευση δέντρου επί του πεζοδρομίου στην οδό
Ιωαννίνων 13 λόγω εργασιών ανέγερσης νέας οικοδομής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται…. αναβάλλεται.
-----------------------------3ο
«Εξέταση αιτήματος για απομάκρυνση δέντρου επί του πεζοδρομίου στην οδό
Υψηλάντου 18 λόγω δημιουργίας έντονων προβλημάτων από το ριζικό
σύστημα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται…. αναβάλλεται.
---------------------------4ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 4 θέμα:
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
Ο κ. Γκέκας έχει το λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: (Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα.
• Πρώτη αίτηση έχουμε από την RED BULL η οποία θέλει 15 Μαρτίου την
πλατεία Φλέμινγκ, 10:00 π.μ. έως 20:00 μμ. Θα κάνει μία προσομοίωση της
formula, δωρεάν βέβαια, θα κάθονται πολίτες στο τιμόνι και θα κάνουν
προσομοίωση για την formula 1 και θα έχει και μερικά events, θα μοιράσει
δωρεάν τα ποτά κλπ. Θα έχουν security, θα φυλάνε τον χώρο…. στις 15
Μαρτίου, 10:00 π.μ. έως 20:00 μμ. στην πλατεία Φλέμινγκ.
6
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Δεύτερη αίτηση.
• Ο Δήμος Ηλιούπολης σύμφωνα με αίτηση του Αντιδημάρχου, κ.
Στασινόπουλου, θέλει Κυριακή 23 Φεβρουαρίου για αποκριάτικη εκδήλωση
την πλατεία Φλέμινγκ και την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, για την εκδήλωση
της Αποκριάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τρίτη αίτηση.
• Στο πάρκο Καλαβρύτων ζητάει η Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου, το Σάββατο
23 Μαΐου από 17:00 έως 23:00, για μουσικοχορευτική εκδήλωση και συλλογή
τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας
Βάλτου, Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου «Ο.ΣΥ.ΒΑ.». Πέρυσι το δώσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αυτό που ζητάει ο κ. Κουρέτσης;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι όμως επειδή το θυμάμαι, είχαμε πει εκεί θέλει μεγάλη
προσοχή.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Αν δοθεί να γραφτούν μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί πέρα είναι χώρος, με τσιγάρα κλπ., μην πάρουμε καμία
φωτιά. Πανηγύρι δεν θα γίνει;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Μουσικοχορευτική εκδήλωση με χορευτικά και συλλογή τροφίμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στις 23 Μαΐου από 17:00 έως 23:00.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρυσι το είχε κάνει μεσημέρι. Είχε γίνει μεσημέρι. Είχε γίνει
11:00, επειδή το θυμάμαι και είχαμε πάει, είχε γίνει 11:00 με 14:00.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Εγώ λέω να το κρατήσουμε,
εξάλλου είναι για τον Μάιο και να το επανεξετάσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε όλοι;
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προτείνω κάτι, συνάδελφοι; Στην επόμενη Ποιότητα Ζωής,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ποιός το υπογράφει;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ο κ. Κουρέτσης το υπογράφει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να έρθει ο κ. Κουρέτσης εδώ, να του πούμε, να μας πει, και να
πάρουμε μία απόφαση. Συμφωνείτε;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Και να προτείνουν άλλο μέρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άλλο μέρος δεν είναι απλό.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουρέτσης στην επόμενη Επιτροπή να έρθει εδώ, να του
πούμε και να μας πει. (αναβάλλεται το αίτημα)
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τέταρτη αίτηση.
• Ο παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο που εδρεύει Σοφ. Βενιζέλου 131, λίγο πιο
πάνω, με Διευθύντρια την κ. Παπαδημητρίου Γεωργία, ζητάνε την πλατεία Αγ.
Μαύρας στις 22.2.2020 για να κάνουν μαζί με τους γονείς και τα παιδιά μία
αποκριάτικη εκδήλωση. Την πλατεία που έγινε την καινούργια

στην Αγ.

Μαύρα. Ατελώς, παιδικός σταθμός είναι, λίγο πιο πάνω από εδώ, ιδιωτικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παραθύρα. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο θέμα.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι.
Παραχωρούμε δημόσιους χώρους, πλατείες και δρόμους, σε σχολεία, να κάνουν
τέτοιου είδους εκδηλώσεις και πάρτι; Γιατί εκεί έχει κίνηση λεωφορείων,
αυτοκινήτων γύρω-γύρω.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τα μέτρα ασφαλείας τα λαμβάνουν αυτοί.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Τα λαμβάνουν. Άμα γίνει κάτι
θα έρθετε και θα πείτε, τα μέτρα ήταν δικά σας;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τα γράφουμε επάνω αυτά, στην απόφαση.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Εγώ διαφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία. (μειοψηφούσης της κ. Χωματά)
8
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Α.ΓΚΕΚΑΣ: Πέμπτη αίτηση.
• Μήτρου Διονύσιος, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Είναι νόμιμος μικροπωλητής.
Ζητάει 5 τ.μ. από 28.2.2020 έως 1.3.2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Έκτη αίτηση.
• Κωνσταντίνου Δήμητρα, στην συμβολή των οδών Γληνού και Παναγούλη,
απέναντι από το ΚΕΠ στην Αγ. Μαρίνα είναι, υπάρχει θέση ορισμένη εκεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο, πώληση χαρταετών, την ίδια ημερομηνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί στο βυθιζόμενο;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στη γωνία ακριβώς Γληνού και Παναγούλη, στη γωνία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Έβδομη αίτηση.
• Λατίφης Βασίλειος, ζητάει τη θέση στην οδό Πεντάρη και Τήνου, υπάρχει
ορισμένη θέση για πώληση χαρταετών. Την ίδια ημερομηνία, 28.2.2020 έως
1.3.2020.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Πεντάρη και Τήνου είναι
στροφή. Εκεί στο Pet shop δηλαδή;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στο άνοιγμα, όχι στη στροφή επάνω, είναι στο άνοιγμα στην
ανηφόρα, έχει μια πλατεία, κάτω από το ΠΡΟΠΟ.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Επειδή κάθομαι εκεί το ξέρω το
μέρος.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Όπως πάμε για το κολυμβητήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Όγδοη αίτηση.
• Η κ. Μήτρου Δήμητρα ζητάει την πλατεία Π.Π. Γερμανού και Ναβαρίνου,
28.2.2020 έως 1.3.2020 για πώληση χαρταετών. Νόμιμη μικροπωλητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ένατη αίτηση.
• Ο κ. Νεοφώτιστος Ιωάννης ζητάει την πλατεία Ανεξαρτησίας έναντι του
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΣΠΕΝΤΖΟΥ, πάλι από 28.2.2020 έως 1.3.2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό έλεγα εγώ, εκεί στο βυθιζόμενο. Καλά, δεν είναι καλό
σημείο αυτό, αλλά εντάξει.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Το ζητούσαν παλιά, μετά σταμάτησαν, τώρα αυτός έρχεται χρόνια
εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή τη θέση εκεί πρέπει να τη δείτε, κ. Γκέκα. Είναι μέσα στη
γωνία…εντάξει….
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Μπορούμε να την καταργήσουμε τη θέση εκεί.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άσχημη λίγο η θέση αυτή, πρέπει να τη δείτε.
Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Δέκατη αίτηση.
• Η κ. Παριανού Βασιλική ζητάει στην συμβολή Μαρ. Αντύπα 2 και Κύπρου,
πάλι 28.2.2020 έως 1.3.2020.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ενδέκατη αίτηση.
• Η κ. Λατίφη Χρυσοβαλάντω την πλατεία 28ης Οκτωβρίου και Λασκάρεως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερχόντουσαν κάθε χρόνο τόσοι πολλοί;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Είχαμε περίπου 4 με 6 αιτήσεις, τώρα έχουμε 7 αιτήσεις. Ξέρετε τι
γίνεται; Όταν δεν τις δίνουμε έρχονται παράνομα. Παράνομα θα έρθουν.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε.
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.
1. Ομόφωνα αποφασίζει
• Εγκρίνει το αίτημα του Μήτρου Διονυσίου

με το οποίο ζητά κατάληψη

κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Κανάρια) από 28-22020 έως 01-03-2020 για πώληση χαρταετών.
10
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(Κανάρια) είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.: 288//2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου
στάσιμου

εμπορίου

με

τέλος

χρήσης

15,00€/τ.μ./την

εβδομάδα.

Ο

ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν.
4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή
• Εγκρίνει το αίτημα της Κωνσταντίνου Δήμητρας με το οποίο ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 4 τ.μ. στη συμβολή των οδών

Δ. Γληνού & Αλ.

Παναγούλη από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Δ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη
είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου
στάσιμου

εμπορίου

με

τέλος

χρήσης

15,00€/τ.μ./την

εβδομάδα.

ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το

Η
Ν.

4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
• Εγκρίνει το αίτημα του Λιατίφη Βασίλειου με το οποίο ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην συμβολή των οδών Πεντάρη & Τήνου από
28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι θέση
στη συμβολή των οδών Πεντάρη & Τήνου είναι στους κοινόχρηστους χώρους
που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης
15,00€/τ.μ./την

εβδομάδα.

Ο

ενδιαφερόμενος

έχει

όλα

τα

νόμιμα

δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή.
• Εγκρίνει το αίτημα της Μήτρου Δήμητρα με το οποία ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου
από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η
θέση στη συμβολή των οδών Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου είναι
στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η ενδιαφερόμενη έχει
όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση
του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
• Εγκρίνει το αίτημα του Νεοφώτιστου Ιωάννη με το οποίο ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ. στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου)
από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η
θέση στην

Πλατεία Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου)

είναι στους

κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄αριθ.: 288/2019 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με
τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή.
• Εγκρίνει το αίτημα της Παριανού Βασιλικής με το οποία ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου

3 τ.μ. στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα &

Κύπρου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Η υπ’ αριθ.:
288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει ως τέλος χρήσης
15,00€/τ.μ./την εβδομάδα για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η
ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν.
4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
• Εγκρίνει το αίτημα της Λιατίφη Χρυσοβαλάντω με το οποίο ζητάει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 4 τ.μ. στη συμβολή των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου &
Λασκάρεως από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου &
Λασκάρεως είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου
στάσιμου

εμπορίου

με

τέλος

χρήσης

15,00€/τ.μ./την

εβδομάδα.

Η

ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν.
4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
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• Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της Πλατείας Εθνικής
Αντίστασης και της Πλατείας Φλέμινγκ, ατελώς την Κυριακή 23-2-2020 για
την διεξαγωγή εκδήλωσης αποκριάτικου καρναβαλιού το οποίο το
διοργανώνει ο Δήμος Ηλιούπολης, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:2550/6-2-2020
αίτηση του Αντιδημάρχου κ. Στασινόπουλου Απόστολου. Σας γνωρίζουμε ότι
η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και Πλατεία Φλέμινγκ είναι στους
κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μπορούν να παραχωρηθούν για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων.
• Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας Φλέμινγκ στις
15-3-2020 και ώρες 10.00πμ έως 20.00μμ ατελώς για την τοποθέτηση
κοντέινερ σε χώρο 30m2 για την πραγματοποίηση του Red Bull Overtake,
δηλαδή ένα Gaming Event όπου οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται να κάτσουν
στην θέση του οδηγού ενός μονοθέσιου της Formula 1 (μέσω ενός
προσομοιωτή), και να κερδίσουν τον πραγματικό καλύτερο χρόνο του πιλότου
της Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen στην πίστα του Spielberg
της Αυστρίας, σύμφωνα με την αίτηση με αριθμό πρωτ.:753/15-1-2020 που
κατέθεσε ο κ. Παπαγρηγοριάδης Στυλιανός εκπροσωπώντας την Εταιρεία Red
Bull ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Μορφή διοργάνωσης:
Το set up αποτελείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο container (12μx2,40μ)
επάνω σε τρέιλερ, τα οποία θα τα φέρει ένας τράκτορας που θα αποχωρήσει
από τον χώρο μόλις αφήσει το τρέιλερ. Εσωτερικά το κοντέινερ θα είναι
εξοπλισμένο με έξι προσομοιωτές (racing seats) με το παιχνίδι της Formula 1,
και θα καλεί τον κόσμο να δοκιμάσει ΔΩΡΕΑΝ τις ικανότητές του στην
οδήγηση. Πολλά δώρα θα περιμένουν τους ταχύτερους της πόλης καθώς
επίσης και αυτόν/ην που θα καταφέρει να κερδίσει τον χρόνο του Max
Verstappen! Δεν θα χρειαστεί κάτι επιπλέον του χώρου δεδομένου ότι το
container έχει γεννήτρια ενώ παράλληλα θα υπάρχει 24ωρη παρουσία
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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εταιρείας security. 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 ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν
γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.
• Αναβάλει την λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου του
Πάρκου

Καλαβρύτων

στην

Ομοσπονδία

Συλλόγων

Βάλτου

Αιτωλοακαρνανίας, ατελώς το Σάββατο 23-5-2020 και ώρες 17.00μμ έως
23.00μμ, για τη διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης και θα επανέλθει εκ νέου
σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την λήψη τελικής
απόφασης.
2. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντος της κ. Χωματά)
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της Πλατείας Αγίας
Μαύρας για την διεξαγωγή αποκριάτικης εκδήλωσης με τους γονείς και τα
παιδιά του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1949/30.1.2020
αίτηση της κ. Παπαδημητρίου Γεωργίας (ιδιοκτήτριας του Παιδικού ΣταθμούΝηπιαγωγείου το οποίο έχει έδρα στην οδό Σοφ. Βενιζέλου131), ατελώς στις
22-2-2020 και ώρες 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.. Και με τη 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 διάρκεια της εκδήλωσης και να
ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με
το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------(στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπαδόπουλος)
-------------------------14
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1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Εργοταξιακή σήμανση για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των
οδών Σοφ. Βενιζέλου και Α. Παναγούλη.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Καλημέρα.
Έχουμε την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην πλατεία στην Αγ.
Μαύρα. Θέλουμε να κάνουμε την κατασκευή.
Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία για να κάνουμε το έργο αυτό το οποίο
υπολογίζεται πάνω από 48 ώρες, όπως προβλέπει η διαδικασία, πρέπει να
κάνουμε εργοταξιακή σήμανση για να μην γίνουν ατυχήματα.
Η εργοταξιακή σήμανση, πάλι σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να έχει
απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και να ακολουθήσουν όλες οι διαδικασίες
μέχρι και τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης, να εγκριθεί, και τότε θα ξεκινήσει το
έργο.
Έχει καταθέσει λοιπόν η ανάδοχη εταιρεία πρόταση για την εργοταξιακή
σήμανση. Εμείς αποφασίζουμε σήμερα εάν θα την εγκρίνουμε ή όχι, την
διαβιβάζουμε στην Αποκεντρωμένη για τον ουσιαστικό έλεγχο, και όταν εγκριθεί
ξεκινάμε την κατασκευή του κόμβου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάει και Δημοτικό Συμβούλιο;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Όχι, με το νέο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών σταματάει η
διαδικασία τουλάχιστον μέσα στο Δήμο, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή εμείς εάν δεν το ψηφίσουμε, σταματάει;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Ναι. Θέλετε να σας πω και το νόμο;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Όχι, να μας εξηγήσετε λίγο
περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι ο κυκλικός κόμβος που πρέπει να γίνει.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα
πει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Πριν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η κ. Πανταζή θέλω να
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πω το εξής.
Καταρχάς το έργο είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη Διοίκηση,
ολοκληρώθηκε, και μιλάμε για την διαμόρφωση και την ανάπλαση της πλατείας
της Αγ. Μαύρας. Τότε συμμετείχαμε στην Διοίκηση, ήταν ένα έργο το οποίο και
το ήθελε η περιοχή και βέβαια τότε το υλοποιήσαμε στο κομμάτι της
διαμόρφωσης της πλατείας.
Όλη η μελέτη περιελάμβανε, και το σύνολο της μελέτης, περιελάμβανε και
έναν κυκλικό κόμβο προκειμένου, γιατί αλλάξανε οι διαστάσεις της πλατείας και
γενικά δεν είχε καμία σχέση αυτό που υπάρχει σήμερα με την προηγούμενη
κατάσταση, και ήταν επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί ένας κυκλικός κόμβος
προκειμένου να διευκολύνονται τα αυτοκίνητα, να μπαίνουν στην Αλεξάνδρου
Παναγούλη, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η κ. Πανταζή, σε ότι αφορά
την λειτουργία του κυκλικού κόμβου.
Να πω ότι επειδή είναι η δημιουργία του κυκλικού κόμβου, και εδώ πέρα
πολύ κακώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν ολοκλήρωσε τα έργο και σε ότι
αφορά την κατασκευή του κυκλικού κόμβου επειδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της συγκεκριμένης μελέτης, θέλω να γνωρίζετε ότι εάν το αφήσουμε έτσι και δεν
το υλοποιήσουμε, οτιδήποτε, οποιοδήποτε ατύχημα δημιουργηθεί εκεί είμαστε
υπόλογοι ως Δήμος γιατί δεν υλοποιήσαμε ολοκληρωμένα την μελέτη, την
κατασκευή δηλαδή και του κυκλικού κόμβου.
Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και οφείλουμε εμείς ως νέα Διοίκηση
να ολοκληρώσουμε την μελέτη και στα πλαίσια τώρα της κατασκευής αυτού του
κυκλικού κόμβου, όπως είπε η κ. Πανταζή, επειδή είναι σε ένα σημείο τα οποίο
δέχεται φόρτο κίνησης ειδικά τις πρωινές ώρες αλλά και τις υπόλοιπες ώρες του
24ωρου και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που εγκυμονούν κινδύνους για την
ασφάλεια των οχημάτων και των πεζών, όπως είπε και η κ. Χωματά σε
προηγούμενο θέμα, είναι και αφετηρία των λεωφορείων, των αστικών
συγκοινωνιών, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να συνυπολογιστούν, να γίνει το έργο, να
υλοποιηθεί, γιατί έτσι πρέπει να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.
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Πρώτα-πρώτα να διασφαλίσουμε όπως είπα τη ασφάλεια των πεζών, την
ασφαλή κίνηση των οχημάτων και επιπλέον να μην δημιουργηθούν προβλήματα
στην κίνηση ή να δημιουργηθούν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα γιατί είναι
αδύνατον να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου.
Στα πλαίσια όλων των νομίμων διαδικασιών που πρέπει να τηρήσουμε, γ’
αυτό έρχεται το θέμα από την τεχνική υπηρεσία προς της Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, που να πω ότι υπήρχε συνεχής συνεργασία εδώ και ένα μήνα περίπου, αν
δεν κάνω λάθος, με τον ανάδοχο για να του υποδείξουμε ακριβώς το πώς πρέπει
να γίνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Και με την ευκαιρία να συγχαρώ και την υπηρεσία μας γιατί πραγματικά
ήταν καθοριστική η συμβολή, το έχουν μελετήσει πάρα πολύ οι μηχανικοί της
τεχνικής υπηρεσίας για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να παρουσιάσουμε
αυτήν την μελέτη για την διάρκεια που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και γι’ αυτό το λόγο ζητάμε και την έγκριση της
Επιτροπής.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να σας πει η κ. Πανταζή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πανταζή, έχετε να προσθέσετε κάτι;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Μία διευκρίνιση θέλω, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου
εξηγήσετε λίγο τι διαφορά θα έχει αυτό που προτείνετε με αυτό που υπάρχει
τώρα; Ακούστηκε 45 φορές ο όρος κυκλικός κόμβος. Εγώ φιλόλογος είμαι, δεν
ξέρω τι θα πει!! Μπορείτε να μου το εξηγήσετε; Τον όρο θέλω να μου εξηγήσετε
και να μου πείτε τι διαφορά έχει από αυτό που γίνεται τώρα. Ποιο πρόβλημα
λύνει! Συγκεκριμένα. Κυκλικό εννοείτε ότι θα πάει γύρω-γύρω από εκεί που
κατεβαίνουν παράνομα; Αυτό εξηγείστε μου να καταλάβω!
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Να σας φέρω το σχέδιο;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Την ξέρω την πλατεία, πείτε μου.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Μα, δεν θα το καταλάβετε χωρίς το σχέδιο.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Δεν πειράζει, πείτε μου εσείς προφορικά.
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Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Δεν είμαι σε θέση να το περιγράψω σε λόγια.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Δηλαδή όταν λέτε κύκλος, ποιος είναι ο κύκλος; Τον κύκλο πείτε
μας, όχι τον κύκλο ξέρω ότι είναι αυτό το σχήμα. Εκεί ποιος είναι ο κύκλος, κ.
Πανταζή; Εκεί ποιος είναι ο κύκλος;! Αυτό εξηγείστε μου. Τι θα πει κύκλος ξέρω!
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Σήμερα λοιπόν εδώ είμαστε για να εγκρίνουμε την εργοταξιακή
σήμανση.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Το κατάλαβα αυτό. Εγώ έκανα μία ερώτηση. Ο χώρος εκεί που
υπάρχει αυτή τη στιγμή, επαρκεί ή θα πάρετε κι άλλο; Αυτό ρώτησα, για να γίνει
αυτό το σχέδιο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Όχι, ο χώρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ο χώρος που υπάρχει, ωραία. Επομένως εδώ πώς θα κεντρωθεί
αυτό το σημείο δηλαδή; Αυτό το κέντρο πώς θα γίνει σε αυτό το σημείο; Πώς θα
κεντρωθεί; Με τι τρόπο θα το κεντρώσετε;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Όπως περιγράφεται στο σχέδιο και στη μελέτη, δεν μπορώ να σας
το εξηγήσω αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και λίγο τεχνικό το θέμα.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Αυτός ο κόμβος….
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Άρα δηλαδή τα αυτοκίνητα δεν θα μπαίνουν επάνω που είναι η
αφετηρία, θα γυρίζουν επιτόπου και θα πηγαίνουν έτσι.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Μάλιστα.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ωραία, αυτή είναι η εξήγηση, είναι πολύ απλά ελληνικά, αυτό
προσπαθώ να καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είχε εγκριθεί, εγώ το θυμάμαι από το 2018, γιατί δεν
προχώρησε τότε;
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ναι, γιατί δεν το προχωρήσανε;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Δεν την ξέρω την απάντηση.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Εντάξει, δεν μας αφορά κιόλας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ομόφωνα;
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Ο κ. Πούλος έχει το λόγο.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο
πόσο καιρό θέλει για να τελειώσει αυτή η ιστορία;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Ο ανάδοχος εκτιμά 120 ημέρες.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Πολλές δεν είναι;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Δεν είναι μόνο η κατασκευή του κόμβου, είναι και περιμετρικά
κάποιες νησίδες και κάποια πεζοδρόμια για να αποκτήσει το κυκλικό σχήμα. Άμα
το παρατηρήσετε…
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Αυτό που είπα, πώς θα το κεντρώσετε, αυτό εννοούσα, αυτό
έπρεπε να μου πείτε ως απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ήταν ο κόμβος αυτός που έλεγε ο κ. Ευσταθίου το 2018, γιατί
δεν γίνεται… γιατί δεν γίνεται… ήρθε η καινούργια Διοίκηση και τον φτιάχνει.
Σας κάλυψα, κ. Καρανδρέα;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Επεκτείνεται το έργο και στενεύει ο δρόμος εκεί που θέλετε;
Το έργο, θα στενέψει ο δρόμος; Θα μεγαλώσει ήδη το έργο που υπάρχει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέφτει επάνω στην πλατεία, δεν στενεύει. Εάν το δείτε εδώ πέφτει
επάνω στη πλατεία, δεν στενεύει, πέφτει επάνω στον κόμβο.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εάν επιτρέπεται, στην ερώτηση που έκανε ο Πρόεδρος πριν, ο κ.
Αντζινάς, γιατί δεν έγινε το έργο, υποθετική απάντηση θα δώσω γιατί μπορεί μεν
να κάνουμε κριτική αλλά πρέπει να την τεκμηριώνουμε κιόλας και να
καταλαβαίνουμε και να συνειδητοποιούμε το για ποιο λόγο δεν έγινε τότε.
Για μένα κακώς βέβαια δεν έγινε, απλά επειδή είναι ένα από όλη την
ανάπλαση εκεί της πλατείας είναι το πιο αντιδημοφιλές κομμάτι του έργου,
δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Πρώτα-πρώτα στο στάδιο της κατασκευής του
δημιουργούνται προβλήματα σε ότι αφορά την κίνηση των οχημάτων και όλα
αυτά. Θα υπάρξουν τέτοιου είδους αντιδράσεις, αντιρρήσεις, θα δεχθούμε κριτική
και όλα αυτά. Το ένα είναι αυτό.
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Και το δεύτερο, αυτός κάθε αυτός ο κόμβος, επειδή στην Ελλάδα όλοι
είμαστε ειδικοί ανά περίπτωση και αμέσως όλη η περιοχή εκεί πέρα θα
αποκτούσε 1500 μηχανικούς, θα έλεγε ο καθένας τη γνώμη του και με
αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σύγχυση. Γενικά ήταν ένα έργο το οποίο δεν
ήταν δημοφιλές στο κομμάτι αυτό της κατασκευής του. Ήμαστε μπροστά σε
προεκλογική περίοδο, για μένα κακώς δεν έγινε γιατί σας εξήγησα ότι οτιδήποτε
συμβεί αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα έρθουν όταν θα
οδηγηθεί η διαδικασία εκεί που πρέπει να οδηγηθεί, θα έρθουν κάποιοι και θα
πουν, καλά εδώ πέρα προέβλεπε κόμβο. Πού είναι ο κόμβος;
Και αυτή τη στιγμή δημιουργούνται πάρα πολλές παρανομίες -ας το
πούμε- στην κυκλοφορία που ανεβαίνοντας την Σοφ. Βενιζέλου αντί να πάει
κάποιος από την Αρχιμήδους και να κατέβει και να κατέβει να βγει στην
Παναγούλη που θέλει να κατευθυνθεί, στρίβει αμέσως αριστερά στην Παναγούλη
και με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
για ατυχήματα.
Νομίζω ότι είναι διαδικασία που πρέπει να την επισπεύσουμε. Ας
ελπίσουμε ότι η Αποκεντρωμένη και θα πιέσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, κ.
Πανταζή, να έχουμε γρήγορα την έγκριση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να
ολοκληρώσουμε το έργο αν είναι δυνατόν πριν το καλοκαίρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 άρθρα 79 και 82 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007, και
Ν.4623/2019 άρθρο 5
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών
κατασκευής κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου
και Αλέκου Παναγούλη λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: 1)Το ΦΕΚ 1027/Β/2018
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έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την με αριθ. 342/17 Α.Δ.Σ
του Δήμου Ηλιούπολης, 2) την με αρ. πρωτ. οικ.8730/27-03-17 και την με αρ.
πρωτ. οικ. 18842/05-10-18 συμπληρωματική σύμβαση της ανάδοχης εταιρείας
με τον Δήμο για την κατασκευή του έργου «Αναπλάσεις –Συντηρήσεις
Πάρκων, Πλατειών» Α.Μ.75/2016, 3) την εγκύκλιο ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία
για την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων διάρκειας άνω των 48 ωρών στο
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ, απαιτείται η λήψη απόφασης από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η έγκρισή της από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, και 4) την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία
κατατέθηκε μελέτη

προτεινόμενης εργοταξιακής σήμανσης η οποία

συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις Οδηγίες
Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεύχος 7, Σήμανση Εκτελούμενων Έργων
σε Οδούς (ΣΕΕΟ) – ΦΕΚ 905/Β/20-05-2011, με γνώμονα την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθώς και την μικρότερη δυνατή όχληση
έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι εργασίες κατασκευής του κόμβου θα
πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις και η συνολική διάρκεια του έργου
εκτιμάται ότι θα είναι 120 ημέρες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
--------------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη μέτρων για την ασφαλέστερη λειτουργία του 23ου Νηπιαγωγείου
Ηλιούπολης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το θέμα με το Νηπιαγωγείο. Αυτό έχει έρθει στην τεχνική
υπηρεσία;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Το έγγραφο το χρεωθήκαμε, όντως, αυτήν την εβδομάδα. Η
πρώτη σκέψη και οι πρώτες κουβέντες για να ανοίξουμε καινούργια είσοδο στην
παιδική

χαρά

δεν

μας

βρίσκουν

σύμφωνους,

δεν

μπορούμε
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στοιχειοθετήσουμε με βάση την νομοθεσία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση
αλλά και σαν τεχνική υπηρεσία κάπου πρέπει να πατήσουμε νομικά. Είμαστε
ακόμα σε κουβέντες και με την καινούργια Διευθύντρια να δούμε τί είναι το
καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Όμως ακούστε, περνάει πολύς καιρός. Εγώ θα σας πω το εξής. Θα
το φέρω αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τους θέσω όλους ενώπιον των
ευθυνών τους μεταξύ των οποίων και εσάς.
Θέλετε να καθυστερήσετε 10 μήνες; Καθυστερείστε! Οτιδήποτε γίνει θα
θεωρηθείτε ηθικοί αυτουργοί! Τελειώσαμε! Δεν θα κουβεντιάζουμε για μία
αλυσίδα όταν είναι κλειστός ο δρόμος για την ΘΕΟΜΗΤΟΡΑ! Για αυτοκίνητα!
Και εκεί είναι 40 παιδιά! Και περνάνε τα φορτηγά ανάμεσά τους! Όχι! Θα πάρετε
και την ηθική ευθύνη! Εγώ έχω κάνει το καθήκον μου!!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σεφτελή, έχετε το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα περιοριστώ μόνο στο θέμα γιατί μπορώ κι εγώ πολλά να πω.
Μόνο στο θέμα.
Καταρχάς, όσο είμαι Αντιδήμαρχος εγώ δεν πρόκειται να γίνει το
παραμικρό χωρίς να υπάρχει η έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας και χωρίς να το
έχουμε συμφωνήσει και να είναι μία διαδικασία η οποία θα είναι και νομικά
κατοχυρωμένη. Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε.
Να πούμε τώρα, γιατί ξαφνικά, δεν το λέω για σας, κ. Χωματά….
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Αφού ήσαστε μπροστά και το
είδατε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: … και σε καμία περίπτωση, είναι ένα θέμα το οποίο το
γνωρίζω, το γνώριζα και το γνωρίζαμε ότι υπάρχει θέμα εκεί και το πρώτο θέμα
που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε είναι η προχειρότητα και η κακοδαιμονία τελικά
και του ελληνικού δημοσίου και μέσα σ’ αυτό και του Δήμου μας, να
αντιμετωπίζουμε τα θέματα εν θερμώ και χωρίς να υπάρχει μία….
Να πω ένα μικρό ιστορικό εκεί. Όντως υπάρχει, καταρχάς συμφωνούμε ότι
υπάρχει επιτακτικότατη ανάγκη να γίνει μία ρύθμιση εκεί όπου θα εξασφαλίζει
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και θα διασφαλίζει μάλλον την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών του Νηπιαγωγείου
το οποίο είναι σε ενοικιασμένο κτίριο και δεν έχει προαύλιο για να προαυλιστούν
τα παιδιά την ώρα του διαλείμματος και πηγαίνουν με τους εκπαιδευτικούς μαζί
απέναντι στην παιδική χαρά, στην Αναστάσεως.
Το πρώτο που θα κάνουμε, που είπαμε, είναι, καταρχάς εκεί αυθαίρετα και
χωρίς να ξέρει η τεχνική υπηρεσία εμφανίστηκαν κάποιες διαγραμμίσεις οι οποίες
ήταν λοξές, σε λοξή κατεύθυνση και ουσιαστικά έβγαιναν από την Αναστάσεως,
έπιαναν ένα τμήμα της Φύτρου που κατέληγε στην Αναστάσεως. Αυτό ήταν
επινόηση συναδέλφου, γνωστού μας συναδέλφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, μη
μηχανικού, με μία τελείως λοξή κατεύθυνση. Το ένα είναι αυτό. Άρα το πρώτο,
καταργείται αυτή η παρανομία.
Το δεύτερο που εντοπίσαμε με την κ. Χωματά, προκειμένου τα παιδιά να
κάνουν ολόκληρο «Γ» - ας το πούμε- από το πεζοδρόμιο….
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Και να εκτίθενται σε διπλή διασταύρωση, κ. Σεφτελή! Αυτοκίνητα
που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν!
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: … όπου κακώς εκεί έχει και κάδους και είναι ένα θέμα που
πρέπει να το δούμε, πρέπει να απομακρυνθούν οι κάδοι, τα παιδιά μπορούν να
μπαίνουν απευθείας στην παιδική χαρά αρκεί να ανοίξουμε μία πόρτα κα αυτό
είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτές τις μέρες θα
γίνουν οι διαγραμμίσεις οι οποίες θα έχουν και τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής
υπηρεσίας, δηλαδή από την πόρτα του Νηπιαγωγείου θα είναι οι διαγραμμίσεις
για τους πεζούς που θα είναι…
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Σας είπε όμως ότι δεν το βρίσκει
νόμιμο η τεχνική υπηρεσία! Αυτό είπε η κ. Πανταζή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όχι, όχι…
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Το άνοιγμα της πόρτας! Ο κ.
Σεφτελής λέει για πόρτα τώρα!
Α.ΖΑΝΝΙΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ακριβώς εγώ αυτό ήθελα. Να σας παρακαλέσω, συμφωνώ εγώ
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σε αυτό με την κ. Χωματά, ότι έχει υπερεπείγοντα χαρακτήρα το θέμα αυτό, αλλά
να γίνει ότι είναι να γίνει…
Α.ΖΑΝΝΙΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ακριβώς, κ. Ζαννιά, και για να μην ανατραπεί στην πορεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαννιά, όμως, με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Εγώ θα το φέρω και αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο! Ξεκάθαρα,
δεν έχω τίποτα με κανέναν, είναι υπερεπείγον, είναι 40 παιδάκια και 2 άνθρωποι
που θα κλείσει το σπίτι τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Κατ’ εξαίρεση για το επείγον του θέματος, αν είναι
έτοιμη η τεχνική υπηρεσία να μας φέρει μία εισήγηση, τι να πω, δεν ξέρω, ο
Αντιδήμαρχος.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εντάξει, αν συμφωνήσουμε, είμαστε 5 άνθρωποι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε Δημοτικό Συμβούλιο ούτε τίποτα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εγώ αυτό λέω, να μην κάνουμε κάτι και ακυρωθεί η απόφαση
και ουσιαστικά αμφισβητηθεί και ο ρόλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε και η σκοπιμότητα και η έννοια του
κοινωνικού συμφέροντος. Όταν λες κάτι γιατί σου λέει κινδυνεύουμε, δεν θα σου
ακυρώσει κανένας τίποτα. Η πρόθεσή σου δεν είναι κακή, δεν είναι πονηρή να
εξυπηρετήσεις πολίτη, να εξυπηρετήσεις κάποιον που έχει συμφέρον να γίνει
άλλη ρύθμιση. Η πρόθεση είναι να προστατευθούν την ώρα που κάνουν
διάλειμμα και περνάνε, τα παιδάκια. Γιατί είναι 40 παιδάκια, 2 άνθρωποι και τα
αυτοκίνητα δεν σταματούν! Και ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης έτσι και
διπλής έτσι! Και πάνε τα παιδιά μέσα από τη γωνία και τη διασταύρωση!
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Πρόεδρε, τι προτείνετε; Εμείς θα είμαστε έτοιμοι αύριο το
πρωί;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Δεν μπορώ να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας απαντήσει η τεχνική υπηρεσία πότε θα είναι έτοιμη με ένα
συγκεκριμένο εισηγητικό για το θέμα που βάζει η κ. Χωματά; Αν δεν είναι αύριο,
να είναι την άλλη Τρίτη; Τετάρτη;
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Την επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να βάλουμε, όπως λέει και ο κ. Ζαννιάς, εγώ συμφωνώ,
να βάλουμε μία μόνο για το συγκεκριμένο θέμα.
Άρα περιμένουμε από τον Αντιδήμαρχο και την τεχνική υπηρεσία να μας
πει πότε μπορούμε να βάλουμε. Να κάνουμε μία Επιτροπή για το συγκεκριμένο
θέμα.
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδομένη
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Δηλαδή τι κάνουμε; Στατική μελέτη κάνουμε; Συγνώμη δηλαδή!
Μπορούσαμε καμία μελέτη να μην κάνουμε και να βάλουμε τις αλυσίδες! Να
βάλουμε τα τέτοια να μην περνάνε τα αυτοκίνητα! Δηλαδή κάνουμε τον ψύλλο
καμήλα;!! Συγνώμη δηλαδή!! Για να μην κάνουμε κάτι;! Για να μη κάνουμε
κάτι!! Να μην κάνουμε!! Και δεν υπολογίζουμε τα σπίτια που θα κλείσουν!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ουσία, κ. Χωματά, είναι να κάνουμε, δεν είναι να μην κάνουμε.
Γι’ αυτό καθόμαστε εδώ.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Ε, πώς; Μπορούσε κάλλιστα ο δάσκαλος να τα βάλει μόνος του!
Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι σε κίνδυνο;!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χωματά, η ουσία, όλη η Επιτροπή κάθεται εδώ για να βρει
λύση νόμιμη και σωστή.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Νόμιμο είναι αυτό που λέμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ, αλλά καθόμαστε όλοι, ο κ. Ζαννιάς, ο κ. Παπαδόπουλος
είναι μηχανικοί, και αν δεν πάρουμε μία εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία δεν
θα μπορεί…
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Και η τεχνική υπηρεσία μηχανικοί είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: … για να βρούμε λύση και λέμε να βάλουμε μία Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής μόνο και μόνο γι’ αυτό το θέμα. να βοηθήσουμε κι εμείς
θέλουμε.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Η αλυσίδα στα σχολεία για ποιο λόγο μπαίνει, κ. Αντζινά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να μπει έτσι η αλυσίδα, δεν μπορεί να
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μπει έτσι η αλυσίδα! Αν γίνει ένα ατύχημα μετά εμείς θα μπλέξουμε.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Όχι, τώρα θα γίνει το ατύχημα όμως, δεν θα γίνει τότε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμφωνήσουμε κάτι, ο Αντιδήμαρχος θα ενημερωθεί, να
συμφωνήσουμε κάτι; Τι; Πέστε μου.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρανδρέα, συμφωνούμε;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Συμφωνούμε απόλυτα.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: Πάντως έχουν περάσει 25 μέρες από τότε που έχει έρθει το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι στις επόμενες 5 μέρες περιμένω εισήγηση. Ευχαριστώ.
Αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Αναβάλει τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων
ασφαλείας για τη καλύτερη λειτουργία του 23ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης για
την ασφάλεια των νηπίων και την επαναφορά του θέματος σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά τον έλεγχο όλων των στοιχείων από την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου και την εισήγησή της προς το Σώμα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
--------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ
για την παρουσία σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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