ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Της 25ης 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, τακτικά μέλη.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης κ. Πριμηκύρης και
οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας Παπαϊωάννου και Πανταζή.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 4004/21.02.2020
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Αντζινά Ιωάννη, απουσίαζαν οι κ.κ.
Ζαννιάς Αναστάσιος, Καρανδρέας Παναγιώτης και

Ασβεστάς Δημήτριος,

τακτικά μέλη.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Φ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 3 - (Π.Δ.Σ. )
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1- (Π.Δ.Σ.25 )
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Το υπ΄αριθμ. 1 τακτικό θέμα.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α. .
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης για

-

6

27

6

28

7

λόγους αναπηρίας στην οδό Λεωχάρους 11
2

Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών
εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην πλατεία
Κανάρια

3

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Κάθετη και οριζόντια σήμανση γύρω από το 23ο

25

2

Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης
----------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Έχουμε ένα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Κάθετη και οριζόντια σήμανση σε οδούς πέριξ του 23ου Νηπιαγωγείου
Ηλιούπολης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Πανταζή έχει τον λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ:

(Υπάλληλος

τεχνικής

υπηρεσίας

Δήμου

Ηλιούπολης):

Καλημέρα.
Το εκτός ημερήσιας είναι η κάθετη και οριζόντια σήμανση γύρω από το
23ο Νηπιαγωγείο στην πάροδο της οδού Αναστάσεως.
Προτείνουμε διαβάσεις και σήματα για να διευκολύνουμε τους μαθητές να
περάσουν απέναντι στην παιδική χαρά. Αν θέλετε να σας δείξω και το σχέδιο.
Α.ΧΩΜΑΤΑ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Το είδατε. Αν κάποιος θέλει να το δει, το έχω εδώ μπροστά μου
το σχέδιο.
2
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση;
Ο κ. Σεφτελής έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Να πω ότι όπως είχαμε δεσμευθεί, κ. Πρόεδρε, και εμείς ως
τεχνική υπηρεσία και εσείς ως Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού κάναμε τις
απαραίτητες διαδικασίες στην τεχνική υπηρεσία, θα φέρναμε μία πρόταση η
οποία θα αναιρούσε ουσιαστικά το καθεστώς το οποίο υπήρχε πριν με μία
διάβαση η οποία δεν φαινόταν πουθενά στα χαρτιά, δεν είχε καμία εγκυρότητα,
και το κυριότερο και μετά από επιμονή, και σωστά επέμενε η συνάδελφος η κ.
Χωματά και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές μέσα στον
φόρτο εργασίας και σε δεκάδες θέματα τα οποία τρέχουν, χάνουμε τα πιο
ουσιαστικά και αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το
αντιμετωπίσουμε και το αντιμετωπίσαμε.
Επίσης, θέλω να συγχαρώ την τεχνική υπηρεσία και την κ. Πανταζή η
οποία επικοινώνησε και με την Αποκεντρωμένη, γιατί την τελική έγκριση πρέπει
να την έχουμε και από την Αποκεντρωμένη, και η λύση η οποία προτάθηκε είναι
η καλύτερη δυνατή και θα είναι και εγκεκριμένη, δηλαδή αυτό θέλω να το
γνωρίζετε.
Εάν υπάρξει κάποια παρατήρηση από την Αποκεντρωμένη θα το
ξανασυζητήσουμε, θα ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής, το σίγουρο είναι
όμως ότι δώσαμε μία οριστική λύση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Πανταζή έχει τον λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Μόνο να συμπληρώσω ότι λόγω του πλάτους των οδών και λόγω
του ότι η υφιστάμενη κίνηση είναι αμφίδρομη, δηλαδή έχουμε δύο ρεύματα,
απαγορεύεται η στάθμευση κοντά στο σχολείο, εκεί βασίστηκε δηλαδή όλη η
κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Θέλω να πω ότι, αν κάτι πρέπει να μείνει, το πιο σημαντικό είναι αυτό και
ίσως γι’ αυτό υπάρξουν και αντιδράσεις από τους κατοίκους και με ένα
ερωτηματικό τι θα αποφανθεί και η Αποκεντρωμένη, αν υπάρξουν αλλαγές θα το
δούμε στην πορεία.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
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 34 του Ν. 2696/99 τον

Ν.4623/2019 άρθρο 5
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την κάθετη και οριζόντια σήμανση σε οδούς πέριξ του 23ου
Νηπιαγωγείου,
για την ασφαλή διέλευση των μαθητών από και προς το 23ο Νηπιαγωγείο το
οποίο στεγάζεται επί της οδού Γεωργίου Φύτρου 1 (στην συμβολή της με την
πάροδο Αναστάσεως). Ταυτόχρονα η σήμανση θα εξυπηρετεί την υπάρχουσα
παιδική χαρά στον χώρο πρασίνου μεταξύ της παρόδου Αναστάσεως και της
οδού Αναστάσεως έναντι του Νηπιαγωγείου.
Λαμβάνοντας υπόψιν :i)τα πλάτη των οδών, ii)την υφιστάμενη αμφίδρομη
κίνηση των οχημάτων, iii)το άρθρο 34 παρ. η του ΚΟΚ με το οποίο ορίζεται η
στάση και η στάθμευση και iv)την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 του Υπουργείου
Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων

(ΦΕΚ

2302/Β/16-09-13)

περί

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων,
αποφασίζονται τα ακόλουθα:
Διαβάσεις πεζών διαμορφωθείσες στα εξής σημεία:
α) επί της παρόδου Αναστάσεως, πλησίον της συμβολής της με την οδό
Γεωργίου Φύτρου (τέως οδός Αθηνάς),
β) επί της οδού Γεωργίου Φύτρου πλησίον της συμβολής της με την πάροδο
Αναστάσεως ,
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γ) επί της οδού Αρχιμήδους πλησίον της συμβολής της με την πάροδο
Αναστάσεως
2. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της παρόδου Αναστάσεως μεταξύ
των οδών Αρχιμήδους και Απόλλωνος, καθώς το υφιστάμενο οδόστρωμα πλάτους
επτά μέτρων δεν επαρκεί για αμφίδρομη κίνηση και στάθμευση οχημάτων.
3. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γεωργίου Φύτρου μεταξύ
της παρόδου Αναστάσεως και της οδού Ξενοφώντος, καθώς το υφιστάμενο
οδόστρωμα πλάτους επτά μέτρων δεν επαρκεί για αμφίδρομη κίνηση και
στάθμευση οχημάτων.
4.Τοποθέτηση πινακίδων στα πέριξ του σχολείου οικοδομικά τετράγωνα για την
μείωση ταχύτητας οχημάτων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος.
Οι

ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη και κυρίως ασφαλή

κυκλοφορία των μαθητών καθώς και των χρηστών της παρακείμενης παιδικής
χαράς. Επίσης αποσαφηνίζεται και διευκολύνεται η κυκλοφορία και η στάθμευση
των οχημάτων και διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.
Από την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους
κανόνες της επιστήμης και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση,
όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο (ενδεικτική γενική οριζοντιογραφία).
Από την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της παρούσας πρότασης
προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου από τον Κ.Α.
30.7333.0008 για το έτος 2020, στον οποίο έχει προβλεφθεί το ποσό των
30.000,00€ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης. Η υπό
μελέτη περιοχή δεν ανήκει στο Βασικό Οδικό Δίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
--------------------------ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας στην οδό
Λεωχάρους 11»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το με αριθ. 1 θέμα: «Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης
για λόγους αναπηρίας στην οδό Λεωχάρους 11» αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται… αναβάλλεται.
-----------------------------2ο
«Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του
πεζοδρομίου στην πλατεία Κανάρια»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 2 θέμα:
«Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του
πεζοδρομίου στην πλατεία Κανάρια»
Η κ. Παπαϊωάννου έχει τον λόγο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: (Υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ηλιούπολης):
Μας έχει ζητηθεί από το κοσμηματοπωλείο που υπάρχει εκεί….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, εδώ υπάρχουν και φωτογραφίες όποιος θέλει να δει.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: … κάτι να το προστατεύσει έτσι ώστε να αποφύγει μία
εισβολή από αυτοκίνητα που μπαίνουν σε μαγαζιά που έχουμε δει τώρα
τελευταία, που το κάνουν συνέχεια, και βάσει νομοθεσίας εκεί το μόνο που
επιτρέπεται είναι αυτά τα σιδερένια «Π» τα οποία είπαμε να βάλουμε δύο,
ανάμεσα στο δέντρο και στο περίπτερο έτσι ώστε να το προστατεύσουν.
Νομίζω ότι είναι καλό και επιτρέπεται και βάσει νομοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι αριστερά από το περίπτερο.
Α.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ναι.
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.),
6
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Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 52907/28.12.09 ΦΕΚ Β
2621/31.12. 09,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) προστατευτικών εμποδίων κίνησης των
πεζών, επί του πεζοδρομίου στην πλατεία Κανάρια 2. Η τοποθέτηση κρίνεται
απαραίτητη για λόγους επικινδυνότητας και για την προφύλαξη του
κοσμηματοπωλείου, λόγω της συχνότητας των επιθέσεων με σκοπό τη ληστεία
στην παραπάνω περιοχή. Τα μεταλλικά εμπόδια θα είναι κατασκευασμένα από
στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο
μήκος 1,50 με 2,00 μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και επιπλέον οριζόντιο
στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με
προβλήματα όρασης. Η απόχρωση τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο .
Τέλος τα παραπάνω να τοποθετηθούν δυτικά του περιπτέρου και

σε

απόσταση 0,50μ. εσώτερα του κρασπέδου.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------3ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 3 θέμα:
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
Ο κ. Γκέκας έχει τον λόγο.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: (Υπάλληλος Τμήματος Εσόδων Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα.
• Πρώτο θέμα. Έχουμε μία αίτηση του κ. Μήτρου Ιωάννη. Ζητάει την πλατεία
25ης Μαρτίου και Κοτζιά για πώληση χαρταετών την Καθαρά Δευτέρα. Έχει
όλα τα δικαιολογητικά, η θέση προβλέπεται
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο μία θέση έχουμε; Και πώς θα γίνει να γεμίσουμε την
Δευτέρα;
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Στην προηγούμενη Επιτροπή είχαν πάρει και οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαν πάρει στην προηγούμενη, εντάξει. Ομόφωνα.
Α.ΓΚΕΚΑΣ: Δεύτερο θέμα.
• Μετά από αίτηση του Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης, θέλουν να
γιορτάσουν τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ την Καθαρά Δευτέρα στον Προφήτη Ηλία, με
μουσική, χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, αποκριάτικα δρώμενα, το
«Γαϊτανάκι» που κάνουν κάθε χρόνο, σαρακοστιανά και εδέσματα. Με τα
μέτρα ασφαλείας βέβαια που πρέπει να υλοποιούνται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του
Συλλόγου Ηπειρωτών.
Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: (Πρόεδρος Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης): Καλημέρα
σας καταρχήν. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Λέγομαι Πριμικύρης Κων/νος, είμαι
συνταξιούχος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή δύναμη και κουράγιο.
Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: Είμαι ο νέος Πρόεδρος από τις 16 του μήνα που έγιναν οι
εκλογές.
Εδώ βρίσκομαι για το εξής. Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης ξέρετε
όλοι ότι εδώ και πάνω από 30 χρόνια γιορτάζει τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ στον Προφήτη
Ηλία.
Θα κάνω μία διευκρίνιση γιατί κάπου ακούστηκαν ορισμένα πράγματα.
Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με την Εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Εμείς την
τοποθεσία του Προφήτη Ηλία έχουμε, δεξιά που βρίσκεται το παλιό
αναψυκτήριο, γιατί κάπου μας ανακατέψανε και με την Εκκλησία.
Επίσης, κ. Πρόεδρε, ο χώρος είναι πεντακάθαρος επάνω, γιατί είπανε ότι
υπάρχουν καδρόνια, τούβλα, κλπ. ανέβηκα εγώ προσωπικά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έμαθα κι εγώ και το Τμήμα Πρασίνου έχει ανέβει επάνω, έχει
καθαρίσει.
8

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

9

Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: Είναι ωραιότατος ο χώρος.
Εμείς εκεί τιμούμε το Σύλλογό μας, την πόλη μας, τους δημότες μας,
προσφέρουμε σε όλους δωρεάν εδέσματα, φαγητό, μουσική, χορό και νομίζω
ότι… όχι μόνο στους δημότες της Ηλιούπολης, έρχονται και από πολλούς άλλους
Δήμους για το γλέντι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο γνωστό σημείο όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο παλιό
αναψυκτήριο.
Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: Μπροστά στο παλιό αναψυκτήριο. Δύο πλατείες που είναι
από επάνω και αριστερά από το αναψυκτήριο παίζει η ορχήστρα.
Εμείς αυτό ζητάμε, μην μας στερήσετε το δικαίωμα που εδώ και 35 χρόνια
οι Ηπειρώτες το απέκτησαν, απ’ ότι μου λένε οι παλιοί, και τότε μάλιστα ο Κιντής
που ήταν Δήμαρχος είχε βοηθήσει και οικονομικά να διαμορφωθεί κάπως ο
χώρος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος συνάδελφος;
Ο κ. Στασινόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με κάλυψε ο κ. Πριμικύρης, ήθελα να μάθω την
ακριβή τοποθεσία που θα γίνει η εκδήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο παλιό αναψυκτήριο γίνεται όλο το πανηγύρι, όπως γίνεται
κάθε χρόνο.
Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς, διότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας, διότι
έχουμε αυθαίρετο κτίσμα το οποίο….
Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: Επίσης να διευκρινίσω κάτι, ζητήσαμε από τον ΣΠΑΥ ή το
Δασαρχείο το κτίριο για τον εξής λόγο. Το θέλουμε μόνο για μια μέρα να
αποθηκεύσουμε τα τρόφιμα που κουβαλάμε για ασφάλεια και για σιγουριά και για
λόγους υγείας και να μπορέσουμε εκεί και να το διανέμουμε σωστά στον κόσμο
και να έχουμε ο κρασί απέξω να το δώσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σεφτελής έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Να σας ευχηθώ κι εγώ και να καταγραφεί και στα πρακτικά, κ.
Πρόεδρε, να έχετε καλή θητεία, δημιουργική, και να έχετε τη συνέχεια της
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προηγούμενης Διοίκησης και να προσθέσετε κι εσείς το δικό σας λιθαράκι.
Προφανώς συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε για τις εκδηλώσεις εκεί πέρα που
θα κάνετε και την παραχώρηση του χώρου, απλά να πούμε για να έχετε κι εσείς
σαφή εικόνα και να μεταφερθεί και στα μέλη σας, υπήρξε ο προβληματισμός…
καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι.
Η εικόνα που πολύ σωστά είδατε και είναι έτσι όπως το λέτε, δεν έχει
καμία σχέση αυτό που είδατε με αυτό που ήταν πριν 20-25 μέρες. Και αυτό γιατί
έχει κάνει παρέμβαση και οι εργαζόμενοι στην διεύθυνση του συναδέλφου, του κ.
Αντζινά και καθαρίσανε τον χώρο, επιμεληθήκανε μπροστά στην προοπτική να
διοργανωθεί και αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση.
Θέλω να σας πω ότι υπήρξε ένας προβληματισμός αρχικά, γιατί; Σύμφωνα
με αυτοψίες που είχαμε από το Δασαρχείο, από την Πολεοδομία και ετοιμάζει και
έκθεση η τεχνική υπηρεσία για το αυθαίρετο κτίσμα που σωστά λέτε δεν έχει
καμία σχέση με το χώρο εκεί, αλλά γύρω-γύρω περιμετρικά υπήρχαν σκαλωσιές,
υπήρχαν μαδέρια, έχουν κατασκευαστεί κάποια ξύλινα σκαλοπάτια τα οποία δεν
ξέρουμε τι αντοχής είναι και όλα αυτά, και παρ’ όλα αυτά θα σας πρότεινα να
έχετε μία επίβλεψη του χώρου, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν παιδάκια, τρέχουν και
όλα αυτά, θα δούμε και εμείς αν χρειαστεί να πάμε να κάνουμε μία σήμανση, θα
το δούμε επιτόπου, και αύριο ή μεθαύριο μαζί επάνω στον χώρο.
Ο λόγος δηλαδή που υπήρξε αυτός ο προβληματισμός ήταν αυτός. Να μην
υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να είναι ασφαλής η εκδήλωσή σας λόγω των
έκτακτων καταστάσεων που είχαμε εκεί πέρα με τις αυθαίρετες κατασκευές.
Επίσης να πω ότι, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, η Αντιπρόεδρός
σας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να μην αλλάξει το μέρος, αναφέρομαι στην κ.
Αναστασίου, και νομίζω ότι όλα θα είναι στην εντέλεια, θα το διασφαλίσει ο
Δήμος, ούτως ώστε το πανηγύρι σας, η εκδήλωσή σας, να έχει για μία ακόμη
φορά την επιτυχία που είχε τις προηγούμενες, αρκεί να βοηθήσει και ο καιρός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Η κ. Χωματά έχει τον λόγο.
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Α.ΧΩΜΑΤΑ: Εγώ θα ήθελα να πω, κανείς μας δεν έχει αντίρρηση, το έχουμε
ζήσει από κοντά. Μία παράκληση μόνο, επειδή τέθηκε θέμα έτσι κι αλλιώς
ασφάλειας, υποτίθεται, ξέρω εγώ πόσο υπεύθυνοι είστε, δεν το κουβεντιάζω,
αλλά το λέω για να καταγραφεί, έχετε και εσείς το νους σας στο κτίσμα, να μην
πλησιάζουν μικρά παιδιά και τέτοια. Αυτό δηλαδή το αναλαμβάνετε και το
φροντίζετε και με όλες μας τις ευχές να το κάνετε και να έχετε επιτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αραμπατζή, θα μας πείτε κάτι;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και καλή δύναμη στον Πρόεδρο των
Ηπειρωτών.
Στην προηγούμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγώ έθεσα το ερώτημα
σχετικά με την παραχώρηση στον χώρο, χαίρομαι που πραγματικά θα γίνει εκεί το
πανηγύρι γιατί ο κόσμος της Ηλιούπολης το περιμένει και μας έχει συνηθίσει σε
αυτό, είναι εθιμικό δίκαιο πλέον το να γίνεται εκεί το πανηγύρι των Ηπειρωτών
και είναι και ένα σημείο ο Προφήτης Ηλίας που θα έχει κόσμο, αν το επιτρέψει ο
καιρός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό πάντως.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αυτό είναι και το ζητούμενο για να μπορεί ο κόσμος να
διασκεδάσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Δήμος έχει στο πάρκο Ναβαρίνου. Θα πάμε και στους
Ηπειρώτες θα πάμε και στο πάρκο Ναβαρίνου.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Όπως ήταν και στο Καρναβάλι καλός ο καιρός και βοήθησε
πολύ σε αυτήν την δράση.
Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
Αντιδήμαρχε, κ. Σεφτελή, είπατε ότι η Αντιπρόεδρος συνέβαλε στο να
γίνει εκεί η εκδήλωση. Δεν υπήρχε δηλαδή η βούληση από την Δημοτική Αρχή να
γίνει εκεί η εκδήλωση;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Η βούληση είναι σαφέστατα να γίνει εκεί που γινόταν η
εκδήλωση, στον Προφήτη Ηλία. Αλλά επειδή υπήρξαν οι αυθαίρετες κατασκευές
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και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί στην πίτα σας ήταν και ο εφημέριος του
Ναού, ο Πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου, Πατέρας Στυλιανός.
Είπα πριν, ερχόσασταν εκείνη την ώρα, ότι υπήρξαν αυτοψίες και εκθέσεις
και από το Δασαρχείο και από την Πολεοδομία όπου εκτός από αυθαίρετες και
παράνομες που έκριναν τις κατασκευές, τις έχουν χαρακτηρίσει, και φαίνεται
αυτό, και επικίνδυνες. Υπάρχουν δηλαδή σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα και σ’
αυτό το πνεύμα απ’ ότι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα κάνει έκθεση και η τεχνική
υπηρεσία γιατί της ζητήθηκε, από την Πολεοδομία αν δεν κάνω λάθος, κινείται σε
αυτό το μήκος κύματος.
Άρα, επειδή θα υπάρξουν εκεί πέρα κόσμος, θα υπάρξει συγκέντρωση
κόσμου, θα είναι μικρά παιδιά, και ξέρουμε ότι με το πέταγμα του αετού τα παιδιά
παίζουν, τρέχουν και όλα αυτά, πέρα από τη βούλησή μας το να γίνει εκεί, έπρεπε
να διασφαλίσουμε και τα θέματα ασφαλείας τα οποία σε κάθε περίπτωση, και σ’
αυτό δεν έχετε φαντάζομαι αντίρρηση, κ. Αραμπατζή, υπερισχύουν του
οποιουδήποτε θέματος.
Αν δεν διασφαλίζαμε αυτά τα θέματα ασφαλείας, δεν υπήρχε περίπτωση να
γίνει αυτό.
Και την Αντιπρόεδρο την επικαλέστηκα γιατί πήγαμε επιτόπου και τα
είδαμε, είχαμε κανονίσει και ραντεβού με τον Πρόεδρο, αλλά πήγαμε σε πρώτη
φάση με την Αντιπρόεδρο και αφού είδαμε ότι είχαν μαζευτεί, γιατί είχε συμβάλει
σε αυτό και η διεύθυνση του κ. Αντζινά, είδαμε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε
τον χώρο, θα πάμε οπωσδήποτε, θα γίνουν σημάνσεις πάνω να αποκλείσουμε
χώρο όπου είναι οικοδομικά υλικά και όλα αυτά, προκειμένου να γίνει η
εκδήλωση των Ηπειρωτών και θα ήθελα να γραφτεί αυτό στην απόφαση, κ.
Γκέκα, για να μην έχουμε άλλα θέματα εκεί γιατί βάζουμε ταινίες σήμανσης και
όλα αυτά, να γραφτεί στην απόφαση ότι ο Δήμος υποχρεούται να επισημάνει και
να αποκλείσει τα σημεία που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους και ο Σύλλογος
Ηπειρωτών είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για την ασφάλεια της εκδήλωσης και
των παρισταμένων εκεί.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Πούλε, έχετε τον λόγο, σας ακούμε σύντομα κι εσάς.
Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πήρα τον λόγο μόνο και μόνο για να ευχηθώ καλή επιτυχία
στον Πρόεδρο. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει γιατί έχουν εμπειρία οι Ηπειρώτες,
με την βοήθεια όλων μας ο Σύλλογος θα πάει μπροστά όπως και όλοι οι Σύλλογοι.
Όσο για την Καθαρά Δευτέρα, επειδή έχετε την εμπειρία, νομίζω ότι θα
πάμε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κ.ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παραχώρηση και σας
καλώ όλους να έρθετε επάνω να γλεντήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
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 το αίτημα του Μήτρου Ιωάννη με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου 3 τ.μ. στην Πλατεία 25ης Μαρτίου & Κοτζιά από 28-2-2020 έως 02-03-2020
για πώληση χαρταετών. 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 την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στον Προφήτη Ηλία στο Σύλλογο
Ηπειρωτών Ηλιούπολης, ατελώς την Καθαρή Δευτέρα 2-3-2020, για τη διεξαγωγή
πολιτιστικής εκδήλωσης με παραδοσιακή μουσική, χορευτικά τμήματα του
Συλλόγου και αποκριάτικα δρώμενα, «Γαϊτανάκι», σαρακοστιανά εδέσματα,
λαγάνες κτλ. με την προϋπόθεση της δέσμευσης των διοργανωτών για την
ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, την αποκατάσταση
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κάθε τυχόν φθοράς και ζημιάς του χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκειά
της και τη λήψη μέριμνας για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του
χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Ο Δήμος θα αποκλείσει τα επικίνδυνα σημεία
στο χώρο για αποφυγή ατυχήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ
για την παρουσία σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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