ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
της 20ης 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, Ζαννιάς Αναστάσιος,
τακτικά μέλη.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ, ο πρόεδρος του συλλόγου (ΟΣΥΒΑ) Ομοσπονδία Συλλόγου Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας κ. Κουρέτσης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας και
Παπαϊωάννου.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 3436/14.02.2020
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Αντζινά Ιωάννη, απουσίαζαν οι κ.κ.
Καρανδρέας Παναγιώτης και Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
• Ο κ.Ζαννιάς Αναστάσιος προσήλθε στο 5ο τακτικό θέμα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 5 - (Π.Δ.Σ. 20-24)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1- (Π.Δ.Σ.19 )
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α. .
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για
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λόγους αναπηρίας στην οδό Nιόβης 1
2

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για
λόγους αναπηρίας στην οδό Ταμπά 41

3

Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος
στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό Κοραή 27

4

Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος
στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό Λυσίου 18-20

5

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Λήψη

απόφασης

για

απαγόρευση

κυκλοφορίας

19

2

οχημάτων κατά τη διεξαγωγή του αποκριάτικού
καρναβαλιού στην πόλη
---------------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε με το εκτός ημερήσιας διάταξης
θέμα. Θα το εισηγηθεί ο Αντιδήμαρχος.
----------------------------1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διεξαγωγή
του αποκριάτικού καρναβαλιού στην πόλη»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στασινόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορά τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 23
Φεβρουαρίου, μεταξύ των ωρών 10:00 και 19:00, την ημέρα που διοργανώνουμε
το Καρναβάλι στην πόλη. Είναι απόφαση την οποία χρειαζόμαστε για να
2
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κοινοποιήσουμε και στην Τροχαία, για τυπικούς λόγους περισσότερο, για να
κλείσει όλη αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
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. Εγκρίνει την

απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διεξαγωγή

εκδήλωσης του αποκριάτικού καρναβαλιού στην πόλη που θα διεξαχθεί
ανήμερα την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 – 19:00 και
συγκεκριμένα:
• Συγκέντρωση αρμάτων και ομάδων καρναβαλιστών από την αρχή της
Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.
• Σημείο εκκίνησης παρέλασης από τη Λεωφόρο Ειρήνης κατά μήκος αυτής
και
• Σημείο λήξης παρέλασης την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης να εισηγηθείτε : την απαγόρευση
της κυκλοφορίας των οχημάτων των παρακάτω λεωφόρων - οδών :
α) από την αρχή της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου (πλατεία Καραϊσκάκη Κανάρια) στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο), μέχρι την
Λεωφόρο Πρωτόπαπα στο ύψος της πλατείας 28ης Οκτωβρίου και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο),
β) από την Λεωφόρο Ειρήνης (Νησάκι) κατά μήκος αυτής, έως την πλατεία
Εθνικής Αντιστάσεως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο)
και
γ) η

πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα παραμείνει κλειστή καθ΄ όλη τη

διάρκεια της εκδήλωσης προς αποφυγήν ατυχημάτων.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
--------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην
οδό Nιόβης 1»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 1 θέμα:
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό
Nιόβης 1»
Η κ. Παπαϊωάννου έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: (Υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ηλιούπολης):
Είναι αναπηρικό σήμα για ένα παιδάκι απ’ ότι θυμάμαι, όλα τα χαρτιά υπάρχουν
μέσα, τα δικαιολογητικά, τα πάντα είναι εντάξει, δεν έχει κάποιο θέμα.
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 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
1. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος στην οδό Νιόβης 1, για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης
ατόμου με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη:
• Την ανωτέρω σχετική αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
• Το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.)
και
•

Την Δ2/3311/27-12-91 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/8-1-92) ως τροποποιήθηκε
με την υπ. Αριθ .ΔΜΕΟ/στ/3430 /93 (ΦΕΚ 456/Β/93), αποφασίστηκε η λήψη
απόφασης για θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα. Ο χώρος στάθμευσης
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έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου επί της οδού Νιόβης 1, θα έχει μήκος
όσο το μήκος του αυτοκινήτου και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες σήμανσης
Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με
Αναπηρία (ΑμεΑ) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,30 εσώτερα του κρασπέδου
επί του πεζοδρομίου.
Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΙΡΚ
3233 ενώ η ισχύς της προτείνεται να είναι για (2) χρόνια. Μετά την πάροδο
των δύο (2) χρόνων ο ενδιαφερόμενος (ΑμέΑ) , θα πρέπει να προσκομίσει νέα
δικαιολογητικά.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------2ο
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην
οδό Ταμπά 41»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 2 θέμα:
«Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό
Ταμπά 41»
Η κ. Παπαϊωάννου έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το ίδιο είναι ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή;
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχουν όλα α δικαιολογητικά, ο κύριος είναι ανάπηρος,
μάλιστα τον γνωρίζουν και ο κ. Σεφτελής και ο κ. Πούλος, έχει και απόφαση από
το ΚΕΠΑ, έχει και το μπλε σήμα, οπότε δεν υπάρχει θέμα κανένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

το άρθρο 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
1. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος στην οδό Ταμπά 41, για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης
ατόμου με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη:
• Την ανωτέρω σχετική αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
• Το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) και
• 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), αποφασίζεται η λήψη
απόφασης για θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα. Ο χώρος στάθμευσης
έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου επί της οδού Ταμπά 41, θα έχει μήκος
όσο το μήκος του αυτοκινήτου και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες σήμανσης
Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με
Αναπηρία (ΑμεΑ) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί
του πεζοδρομίου.
Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΡΕΚ 5678
ενώ η ισχύς της προτείνεται να είναι για (2) χρόνια. Μετά την πάροδο των δύο
(2) χρόνων ο ενδιαφερόμενος (ΑμέΑ) ,

θα πρέπει να προσκομίσει νέα

δικαιολογητικά.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
------------------------------
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3ο
«Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης
Ρ40 στην οδό Κοραή 27»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 3 θέμα: «Άδεια
ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό
Κοραή 27»
Η κ. Παπαϊωάννου έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Είναι δύο πάρκινγκ τα οποία είναι πλάτος 2,25 μ. το
καθένα. Είναι στην πρασιά, έχει γίνει τακτοποίηση, οπότε είναι καθ’ όλα νόμιμα,
ζητά απλά δίοδο σε νόμιμο πάρκινγκ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χωρίς κολωνάκια;
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όχι, όχι, μόνο δίοδο, να μπαίνει και να βγαίνει στο
πάρκινγκ. Είναι τακτοποιημένο, δεν έχει κανένα θέμα.
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 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον

Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της τοιχοποιίας του ακινήτου (στην οικοδομική γραμμή) για είσοδο και
έξοδο αυτοκινήτων εντός της πρασιάς του κτιρίου, που βρίσκεται στην οδό
ΚΟΡΑΗ 27, για λόγους ελεύθερης πρόσβασης αυτοκινήτου από και προς
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Η είσοδος- έξοδος αυτοκινήτου για τη θέση
parking Θ1 θα είναι πλάτους 2,25 μ . και σε απόσταση 0,60μ. από το δυτικό
όριο, και για τη θέση parking Θ2 θα είναι πλάτους 2,25 και σε απόσταση
5,25μ. από το ανατολικό όριο του ακινήτου, σύμφωνα με τη Δήλωση ένταξης
στο Ν.4495/2017, την κάτοψη ισογείου, τη με αριθμ. ΣΤ 1708/65 οικ. άδεια
και το με αριθμ.7012/2009 συμβόλαιο (Γονική Παροχή) .
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Ο χώρος κατασκευής των ραμπών εισόδου και εξόδου των αυτοκινήτων
προς το χώρο στάθμευσης θα έχει ως εξής: Καθ’ όλο το πλάτος διέλευσης των
οχημάτων η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του
οδοστρώματος επιτυγχάνεται με την κατασκευή εγκαρσίως του πεζοδρομίου
κεκλιμένων επιπέδων (σκάφης) για ομαλή προσαρμογή όπως οι ράμπες των
ΑΜΕΑ.
Όπου τεχνικά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί κλίση της ράμπας πεζοδρομίου
μέχρι 5% ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου επιτρέπεται να έχει μέγιστη κλίση
ράμπας μέχρι 8%. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του
οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική
διαφορά.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------4ο
«Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης
Ρ40 στην οδό Λυσίου 18-20»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 4 θέμα: «Άδεια
ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 στην οδό
Λυσίου 18-20»
Η κ. Παπαϊωάννου έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Αυτό είναι μία κυρία η οποία έχει 90% τετραπληγία. Έχει
κάνει μία ράμπα στην πρασιά της για να ανεβαίνει και να κατεβαίνει με το
αναπηρικό αμαξίδιο και επειδή την κλείνουν δεν μπορεί να κατέβει από το
πεζοδρόμιο κάτω.
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Επειδή έχω πάει πολλές φορές και το έχω δει και είναι όντως έτσι, δίνουμε
απαγορευτικό για 1 μ., όσο είναι η ράμπα που έχει κάνει στην πρασιά να είναι και
στο πεζοδρόμιο, 1 μ. απαγορευτικό και να κάνει και έναν μικρό καταβιβασμό στο
πεζοδρόμιο για να μπορεί να κατεβαίνει με το αμαξίδιο στο δρόμο για να μπαίνει
στο αυτοκίνητο για να πηγαινοέρχεται στο νοσοκομείο. Αυτό μόνο είναι, για 1 μ.,
τίποτε παραπάνω, όσο είναι και η ράμπα της.
Έχει φέρει και τα δικαιολογητικά ότι έχει 90% τετραπληγία, έχει φέρει τα
πάντα. Επειδή τη γνωρίζω κιόλας επειδή παλιά υπήρχε και αναπηρικό αυτοκίνητο
και είχε θέση, τώρα δεν υπάρχει αναπηρικό, της έχουμε πάρει τη θέση, οπότε
θέλει για 1 μ. ίσα-ίσα για το αμαξίδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε κάποια ερώτηση;
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όχι, όχι.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Στο κάθε ένα από αυτά
εντωμεταξύ υπάρχουν και φωτογραφίες μέσα;
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ναι, έχω τα πάντα μέσα, φωτογραφίες, όλα, τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μέσα στο εισηγητικό.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
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 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον

Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης
(Ρ-40) στην πρασιά του ακινήτου (ρυμοτομική γραμμή) και πλησίον της
εισόδου με τη ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ, για είσοδο και έξοδο από και προς
την οικία της αιτούμενης, στην οδό Λυσίου 18-20. Η απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης (Ρ40), θα έχει πλάτος περίπου 1,00μ. έμπροσθεν της
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εισόδου της οικίας, στην προέκταση της ευθείας της ράμπας πρόσβασης
που έχει τοποθετηθεί έμπροσθεν της κλίμακας πρόσβασης της οικίας. Για
την απρόσκοπτη είσοδο θα κατασκευαστεί από την αιτούσα η σύνδεση της
στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος με την
κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (σκάφης), εγκαρσίως του πεζοδρομίου,
για ομαλή προσαρμογή όπως οι ράμπες των ΑΜΕΑ. Στο σημείο
συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει
να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.
Η διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα επί του οδοστρώματος θα γίνει από το
τεχνικό συνεργείο του Δήμου μετά την κατασκευή της ράμπας. Η άδεια θα
ισχύει 3 χρόνια.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------(στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ζαννιάς)
---------------------------5ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 5 θέμα:
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
Ο κ. Γκέκας έχει τον λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: (Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα κι
από εμένα.
• Πρώτο θέμα, την Καθαρή Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο Δήμος θα διοργανώσει
ΚΟΥΛΟΥΜΑ στο πάρκο Ναβαρίνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Δεύτερο θέμα.
10
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Βάλτου

Αιτωλοακαρνανίας.

Επαναφέρουμε το θέμα που αναβλήθηκε στην προηγούμενη Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ και ο Πρόεδρος, ο κ. Κουρέτσης, και θέλω να
διευκρινίσω κι εγώ, αλλά πέστε λίγο, κ. Γκέκα, πάλι.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στο πάρκο Καλαβρύτων, 23 Μαΐου, από 17:00 έως 23:00 και σε
συνεργασία με τον Δήμο θα μαζευτούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα αυτό όπως θυμάστε είχε μπει στην προηγούμενη
Επιτροπή και επειδή και από τις άλλες παρατάξεις και από τη δική μας την
παράταξη λέγαμε ότι πέρυσι είχε γίνει αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση πρωινή
ώρα, κ. Κουρέτση, και τώρα γύρισε σε 17:00 με 23:00, και μπήκαν ερωτήματα ότι
είναι αργά, ότι είναι ένα σημείο κοντά σε πολυκατοικίες, ότι είναι ένα πάρκο, δεν
είναι το ΙΚΑ που παίρνουν όλοι οι Σύλλογοι, θεώρησα σκόπιμο και έκανα την
πρόταση στα μέλη της Επιτροπής να το φέρουμε σήμερα, να σας καλέσουμε, να
μας πείτε γιατί το πάμε απόγευμα και όχι όπως πέρυσι, και ότι άλλο θέλετε να μας
πείτε, εντάξει;
Ο κ. Κουρέτσης έχει τον λόγο.
Α.ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ: (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.ΒΑ.): Λέγομαι Κουρέτσης Αθανάσιος, είμαι
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου. Είναι γύρω στα 30 χωριά, 11
ενεργά, και είπα προηγουμένως ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας
εδώ και θυμάμαι παλιές εποχές και βλέπω συνεργάτες παλιά όπως την κ.
Παπαϊωάννου, την Αντιδήμαρχό μας εδώ, και θα σας πω ακριβώς το τι συνέβη.
Πριν δύο χρόνια ήρθαμε σε επικοινωνία με τον τότε Δήμαρχο, τον κ.
Βαλασόπουλο, και τον σημερινό Δήμαρχο, τον κ. Χατζηδάκη, για να
διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση στο πάρκο Καλαβρύτων.
Καταρχήν να μην μπερδευόμαστε, δεν είναι το πάρκο Ναβαρίνου που είναι
επιβαρυμένο, που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις, το πάρκο Καλαβρύτων είναι από
τη κάτω μεριά της Μαρ. Αντύπα που είναι και το θεατράκι.
Μας κάλεσε τότε ο κ. Βαλασόπουλος τότε με τον κ. Χατζηδάκη και όλο το
επιτελείο του για να του πούμε ακριβώς για την εκδήλωση. Την κάναμε Κυριακή
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μεσημέρι, είχαμε γύρω στα 6-7 χορευτικά μικρά παιδιά που χορέψαμε και
συνεργαστήκαμε και με τον Δήμο για να φέρουμε τρόφιμα στο Δήμο για τις
ευπαθείς ομάδες.
Πράγματι, ο Δήμος μας εξυπηρέτησε στα πάντα και ο κ. Αντζινάς, τότε
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου, πήγαν όλα καλώς, μας έδωσαν
συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή, αλλά όμως τι γινόταν; Το μεσημέρι εκ των
πραγμάτων και να θέλεις να σταματήσεις 15:00 δεν γίνεται, θα πας και μία ώρα
παραπίσω. Οπότε πήγε και 16:00 και αυτό υπήρχε ένα ενδεχόμενο να
δημιουργήσουμε προβλήματα στη γειτονιά, και βέβαια δεν το θέλουμε με τίποτα
γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι να προσφέρει πολιτισμό, αλληλεγγύη, αγάπη
και όχι προβλήματα. Γι’ αυτό το κάναμε 17:00 με 23:00. Να είμαστε αυστηροί
στα πλαίσια του ωραρίου το οποίο επιτρέπεται. 23:00 και 1 λεπτό δεν υπάρχει
θέμα ούτε μία στο δισεκατομμύριο να παίζει μουσική. Σας το λέω από τώρα, να
το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ λοιπόν γι’ αυτό έβαλα το θέμα αυτό, γιατί η εισήγησή σας
έχει διαφορά από την εισήγηση της υπηρεσίας, έτσι; Για να γνωρίζει η Επιτροπή
ότι 23:01 θα έχετε τελειώσει…
Α.ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ: Δεν υπάρχει θέμα ούτε μία στο δισεκατομμύριο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι Μάιο; Δεν είναι;
Α.ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ: Μάιο, 23 Μαΐου, 22:55 μπορεί.
Είναι 23 Μαΐου, είναι Σάββατο απόγευμα και εδώ θέλουμε να
συνεργαστούμε με το Κοινωνικό Παντοπωλείο για να φέρουμε πράγματα. Φέραμε
πολλά πράγματα, θυμάστε φέραμε τενεκέδες λάδι, ελιές, τα πάντα και μαζέψαμε
πολύ υλικό για τις ευπαθείς ομάδες.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Σεφτελής έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Καλωσορίζουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έναν εκλεκτό άνθρωπο της
Αυτοδιοίκησης στο Δήμο μας, με μεγάλη προσφορά επί προηγούμενων
12
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Διοικήσεων, επί Δημαρχίας Θεόδωρου Γεωργάκη και εκτός από αυτό και έναν
προσωπικό μου φίλο.
Καταρχάς εγώ είμαι θετικός του να δοθεί ο χώρος, εξάλλου η λογική μας
πρέπει να είναι, οι συγκεκριμένοι χώροι να παίρνουν ζωή, να είναι επισκέψιμοι
και βέβαια όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται τηρώντας κάποιους
κανονισμούς, κάποιους κανόνες -αν θέλετε- για θέματα ασφαλείας.
Θέλω αρχικά να επιστήσω την προσοχή στους διοργανωτές να υπάρξει μία
αυξημένη περιφρούρηση του χώρου, είναι κάτι το οποίο το ζητάμε εξάλλου απ’
όλους τους Συλλόγους, ειδικά εκεί στο συγκεκριμένο χώρο επειδή υπάρχουν
σημεία όπου περνάνε σωληνώσεις, αυτόματα ποτίσματα κλπ., στην προηγούμενή
σας εκδήλωση βγήκαν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες…. όταν θέλει δηλαδή
κάποιος να ακυρώσει μία μεγάλη προσπάθεια που γίνεται προφανώς μπορεί να
βρει το οτιδήποτε και να το κριτικάρει με αυτόν τον τρόπο.
Πέραν όμως από αυτές τις λεπτομέρειες επειδή μιλάμε για 23 Μαΐου, κ.
Κουρέτση, θέλω να υπάρχει μία συνεργασία μαζί μας και με τον κ. Αντζινά, εκτός
από τα θέματα δηλαδή του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με την συνεργασία που θα
έχετε με την κοινωνική υπηρεσία, επειδή ήδη θα έχει ξεκινήσει η αντιπυρική
περίοδος, θα πρέπει να έχουμε μία συνεργασία ούτως ώστε να λάβουμε τα μέτρα
μας και στον τομέα αυτόν και επειδή θα υπάρξουν - φαντάζομαι θα έχει γίνε
μέριμνα – θα χρειαστεί να φωτιστεί ο χώρος σε σχέση με την περσινή σας
εκδήλωση που ήταν μεσημέρι, θα πρέπει έγκαιρα να δούμε και αυτά τα θέματα,
και του ηλεκτροφωτισμού και όλων, και των ηχητικών και όλα αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ο κ. Κουρέτσης έχει τον λόγο.
Α.ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ: Ηλεκτροφωτισμός ήδη υπάρχει στο πάρκο Καλαβρύτων.
Δεύτερον, δεν δημιουργήθηκε ούτε ένα πρόβλημα, μόνο θυμάται ο κ.
Αντζινάς, τότε Αντιδήμαρχος, φυτέψανε πριν ένα μήνα μερικά μικρά δεντράκια
εκεί που θα βάζαμε τις καρέκλες και εμείς τι κάναμε τότε; Πήγαμε στη χήρα που
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

14

ξέρετε όλοι σας και πήραμε και το περιφράξαμε όλο για να μην δημιουργηθεί
κανένα πρόβλημα.
Μαζέψαμε τα σκουπίδια όλα, πληρώσαμε τρία άτομα εμείς από μόνοι μας,
ο σύλλογος, τώρα τα σκουπίδια, θυμάστε κ. Αντζινά, δημιουργήθηκε ένα
προβληματάκι που ήρθαν και τα πήραν την επόμενη ημέρα. Αλλά αυτό δεν ήταν
ευθύνη της Ομοσπονδίας, καθόλου, εμείς τα μαζέψαμε όλα, τα ετοιμάσαμε σε
σακούλες, τα βγάλαμε απέξω, το ότι ήρθαν την επόμενη ημέρα και
καθυστερήσανε μία ημέρα, δεν ήταν θέμα δικό μας. Μόνο αυτό δημιουργήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αραμπατζής έχει τον λόγο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Καταρχήν να πούμε στην Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας πολλά συγχαρητήρια για τρία πράγματα.
Ένα είναι για τον χώρο που έχουνε επιλέξει, το πάρκο Καλαβρύτων. Το
δεύτερο είναι η ώρα που επιλέγουν να κάνουν, ότι να είναι εντός και να μην
ενοχλούν τη γειτονιά, από τις 17:00 μέχρι τις 23:00 και η κίνηση να ενισχύσουν
το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τρίτο θέμα.
• Εαρινή έκθεση λουλουδιών. Η κ. Γισδάκη Αικατερίνη κάθε χρόνο διοργάνωνε
την έκθεση λουλουδιών. Ζητάει τώρα με αίτησή της 22 Απριλίου έως 9
Μαΐου. Στήσιμο – ξεστήσιμο και η έκθεση. Είναι περίπου 3 εβδομάδες. Η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 500 ευρώ την εβδομάδα για
τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το σύνολο είναι 1.500 ευρώ, με ότι άλλο, με
θέματα ασφαλείας που περιγράφουμε εμείς στην απόφαση, ότι αναλαμβάνει η
διοργανώτρια καθαριότητα, θέματα ασφαλείας κλπ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πότε είναι αυτό;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: 22 Απριλίου έως 9 Μαΐου. Η έκθεση λουλουδιών.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Η επόμενη εβδομάδα του
Πάσχα.
14
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Διαλογική συζήτηση εκτός πρακτικών – μη αποδιδόμενη
Α.ΓΚΕΚΑΣ: 24 έως 10 είναι η καθαρή ημερομηνία της έκθεσης αλλά απλώς
θέλει από 22 και 9 Μαΐου στήσιμο και ξεστήσιμο.
1500 ευρώ είναι το τέλος, όπως κάθε χρόνο, αυτό λέει και η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με κυριότερα τα μέτρα ασφαλείας και η ασφάλεια του
χώρου.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Έχουμε εικόνα ποιοι θα
συμμετέχουν; Αν θα είναι επαγγελματίες από την Ηλιούπολη;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Εγώ ζήτησα και του έδωσα όλα τα ανθοπωλεία της Ηλιούπολης να
επικοινωνήσει μαζί τους, όποιοι θέλουν να πάρουν μέρος. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα
δηλαδή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Αν ξέρετε, με αίτηση πόσοι
συμμετείχαν;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Δύο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Μόνο δύο.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:

(Παρεμβαίνει

εκτός

μικροφώνου):

Μόνο

δύο

επιθυμούσαν;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Ναι, οι άλλοι δεν ήθελαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τέταρτο θέμα.
• Αίτηση του κ. Μακρή Μιχάλη. Στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης όσο
διαρκέσει στις 23 του μήνα το Καρναβάλι, μαλλί της γριάς, ποπκορν και
αποκριάτικα. Θέλει 2 μέτρα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Τέταρτο θέμα.
• Αίτηση του κ. Μακρή Μιχάλη. Και την Καθαρή Δευτέρα, ο ίδιος, στο πάρκο
Χαλικάκι, το ίδιο, μαλλί της γριάς, ποπκόρν και χαρταετούς.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Στο Χαλικάκι θα είναι κάποιος
τις Απόκριες;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Α.ΓΚΕΚΑΣ: Για τους δημότες, δεν είναι εκδήλωση του Δήμου, όσοι δημότες
πάνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι στο Χαλικάκι.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για το πρώτο. Υπολογίζουμε, με βάση τις συμμετοχές
που έχουμε από τα σχολεία και από τους Συλλόγους, είναι περίπου 34 γκρουπ και
μίνιμουμ 100 άτομα το γκρουπ, μίνιμουμ. Και όλο αυτό θα καταλήξει στην
κεντρική πλατεία. Αν το κάνετε ένα άθροισμα είναι περίπου 4-5 χιλιάδες, αν
ισχύει αυτό που έχει δηλωθεί.
Αν όλοι αυτοί μπουν μέσα στην πλατεία, που θα έχει και event, μου
φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι μέσα στην πλατεία αυτό, δηλαδή κάποια άλλη
θέση δεν μπορούμε να του δώσουμε;
Δηλαδή, φανταστείτε ότι ακόμα και τους πάγκους που προσπαθούμε να
στήσουμε με νερά κλπ. που θα δίνουμε στα παιδιά, διαπραγματευόμαστε αν θα
μπουν εκεί πέρα ή κάπου λίγο εκτός για να μπορέσουμε να αφήσουμε ελεύθερο
χώρο γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο από άποψη συγκέντρωσης κόσμου.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Η θέση που λέει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι
μπροστά στο άγαλμα, δηλαδή πλατεία Εθνικής Αντίστασης και Στρατηγού
Ασημάκη.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπροστά, όχι μέσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην άλλη πλατεία. Στην άλλη είμαστε εντάξει.
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 του πάρκου Καλαβρύτων
ατελώς το Σάββατο 23-5-2020

και ώρες 17:00μ.μ έως 23:00μ.μ στην

Ομοσπονδία Συλλόγου Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, για την διεξαγωγή
πολιτιστικής εκδήλωσης και παράλληλα σε συνεργασία με το Δήμο
Ηλιούπολης θα γίνει συλλογή τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
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σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:1977/30-1-2020 αίτηση της Ο.ΣΥ.ΒΑ, και 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.
• Εγκρίνει το αίτημα της Γισδάκη Αικατερίνης (υπεύθυνη της εταιρείας
«ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» - κατασκευή περιπτέρων, διοργάνωση εκθέσεων),
με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Εθνικής
Αντίστασης για την πραγματοποίηση της Ανοιξιάτικης Έκθεσης Λουλουδιών
από 22-4-2020 έως 10-5-2020, με τέλος χρήσης 500,00 € την εβδομάδα. Θα
υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων καθώς
και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν φθοράς και ζημιάς του χώρου που
τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα ληφθεί μέριμνα για
τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της
εκδήλωσης.
• Εγκρίνει το αίτημα του Μακρή Μιχαήλ με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου 2 τ.μ. στο Πάρκο Χαλικάκι την Δευτέρα 2-3-2020 για πώληση: ποπ κόρνμαλλί της γριάς - χαρταετούς. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.:288/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου είναι 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 του Μακρή Μιχαήλ με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου 2 τ.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης την Κυριακή 23-2-2020 για
πώληση: ποπ κόρν-μαλλί της γριάς

- αποκριάτικα. Σύμφωνα με την

υπ΄αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης για την
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο
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ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017
για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, έχουμε κάτι; Λίγο σύντομα παρακαλώ όμως.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Πολύ σύντομα, Πρόεδρε.
Να ρωτήσω τώρα γιατί ήρθαν κάποιες αιτήσεις από Συλλόγους για τους
κοινόχρηστους χώρους. Ο Σύλλογος Ηπειρωτών έχει ζητήσει για την Καθαρά
Δευτέρα για τον Προφήτη Ηλία;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στα Έσοδα δεν έκανε αίτηση.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν
έλεγε ο κ. Ταμβάκος ότι ζητήσανε;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου): Εγώ ρωτάω εδώ εάν έχει
δοθεί στον Σύλλογο άδεια για την Καθαρά Δευτέρα γιατί ξέρουμε ότι πάντοτε….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει έρθει, κ. Γκέκα, χαρτί;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στα Έσοδα δεν ήρθε, εκτός κι αν πήγε στο γραφείο δημοσίων
σχέσεων και κανόνισαν κάτι. Σε εμάς στα Έσοδα δεν ήρθε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα λεπτό, εδώ έχει δίκιο ο κ. Αραμπατζής. Γιατί; Γιατί πρέπει να
το δούμε αυτό. Αν έχει έρθει και πού έχει έρθει. Γιατί αν θυμάμαι εγώ, νομίζω
έχει έρθει έγγραφο στην καθαρότητα για τον καθαρισμό του χώρου, αν δεν κάνω
λάθος, θα το ψάξω όμως.
Ορίστε, κ. Σεφτελή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Συνήθως ο Σύλλογος Ηπειρωτών στέλνει επιστολή όπου έχει
έναν προγραμματισμό διμήνου-τριμήνου των εκδηλώσεων που κάνει. Αν δεν
κάνω λάθος, είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάξω αμέσως, νομίζω έχει δίκιο ο κ.
Αραμπατζής, άρα είχε δίκιο και ο κ. Ταμβάκος που το είχε αναφέρει στο
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Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει υπάρξει μέσα σε κείμενο, προφανώς να αναφέρεται
και η εκδήλωση αυτή που κάνουν κάθε χρόνο στον Προφήτη Ηλία.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι γινόταν τις προηγούμενες χρονιές, αν δίναμε σαν
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρω
αυτό, τέλος πάντων, αν είναι διαδικασία που πρέπει να περάσει από την Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής προφανώς θα το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γκέκα, πρέπει να υπάρχει έγγραφο προς τις υπηρεσίες
καθαριότητας, πρέπει να υπάρχει έγγραφο.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, θα το δούμε και θα υπάρχει απάντηση στο
συγκεκριμένο.
Ευχαριστούμε.
Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ για την παρουσία
σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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