ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 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. Καρανδρέας
Παναγιώτης, τακτικά μέλη.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Αραμπατζής
Γαβριήλ, και Τσουκαλάς Ανδρέας καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ
Γκέκας, Παπαϊωάννου Κολυμπίρης, Κόνιαρη και Πανταζή Τα πρακτικά τηρεί η
ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 10604/12.06.2020
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Αντζινά Ιωάννη, απουσίαζαν οι κ.κ. 1.
Ζαννιάς Αναστάσιος και 2. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη.
-----------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Φ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 4 - (Π.Δ.Σ. 42, 44-46 )
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 43)
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00΄

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

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1.

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας στα πάρκα της πόλης.

44

15

2.

Πρόταση τροποποίησης Ρ.Σ. για τον ορισμό χρήσεων γης

45

20

42

2

46

24

στο Ο.Τ. 871 του Δήμου Ηλιούπολης, για το κτίριο Ιερού
Ναού

και

Πνευματικού

Κέντρου

της

Αιγυπτιακής

Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας.
3.

Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130
(Εκπαιδευτήρια ‘‘Η Θεομήτωρ’’)

4.

Καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.
-------------------------------

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α/Α
1.

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

43

7

πεζοδρόμια σε διάφορα σημεία της πόλης.
------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ι.ΑΝΤΖΙΝΑΣ): Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Συνάδελφοι, να
προτάξουμε το Θέμα 3 και μετά γυρνάμε σε ένα Εκτός Ημερήσιας και στην
Ημερήσια κανονικά.
ΜΕΛΗ: Συμφωνούμε…, συμφωνούμε.
-----------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 3ο
«Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί
της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια ‘‘Η Θεομήτωρ’’)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 3 Θέμα:
«Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί
της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια ‘‘Η Θεομήτωρ’’)».
Κυρία Πανταζή, κάντε μας την εισήγησή σας.
2
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ΠΑΝΤΑΖΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη φορά, για την άδεια τοποθέτησης
απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης, στα Εκπαιδευτήρια ‘‘Η
Θεομήτωρ’’, αυτό που αλλάζει στην εισήγηση, είναι ότι στο κτίριο επί της
Ελευθερίου Βενιζέλου 128, οι δύο θέσεις μετακινούνται και πάνε πριν από την
είσοδο του Σχολείου και προς την πλευρά της πλατείας. Έχω στείλει και
σκαναρισμένο το σχεδιάκι. Είναι κάποιος που δεν το έχει δει;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν –επιτρέψτε μου– και τις παρατηρήσεις
του κατοίκου που ήταν στην προηγούμενη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση; …Έχετε τον λόγο, κύριε Αραμπατζή.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Η διάβαση μετακινήθηκε; Δηλαδή στο σημείο πάνω στο
πεζοδρόμιο μπορούν να μείνει κόσμος;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Για ποιοι σημείο λέμε τώρα;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Έχει μία νησίδα. Στη νησίδα πάνω μπορεί να μείνει κόσμος;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Βέβαια. Αυτό το άνοιγμα δεν είναι επίσημα διανοιγμένο. Υφίσταται
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διάβαση που υπάρχει κοντά στην πλατεία, έχει
υπολογιστεί για την τροποποίηση που κάνουμε στο εισηγητικό και η απόσταση
από την είσοδο μέχρι και τη διάβαση, είναι 20 μέτρα. Το βλέπετε το σχεδιάκι που
είναι μαζί με το εισηγητικό;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εγώ το λέω, διότι είναι δύο αντίθετα ρεύματα, το ανόδου και
καθόδου, να το πούμε έτσι. Κάποιος που περνάει και πρέπει να σταματήσει στη
νησίδα, έχει χώρο να μείνει;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Έχει χώρο. Η νησίδα η συγκεκριμένη…
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Μα φαίνεται στο σχέδιο. Δεν φαίνεται αυτό;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Φαίνεται, ναι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Έχει δίπλα σημειωμένο τον χώρο, γι’ αυτό το λέω. Δεν το
έχει πάνω στη διάβαση.
ΠΑΝΤΑΖΗ: Όχι, όχι. Δεν είναι μαζί με τη διάβαση.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αυτό λέω, γιατί είναι δίπλα. Γι’ αυτό το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλη ερώτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Δεν ξέρω αν έχει παρτέρι και δεν μπορεί να πάει.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΠΑΝΤΑΖΗ: Όχι, έχει πλακόστρωση. Γι’ αυτό και είναι έτσι το σχεδιάκι
φτιαγμένο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Και σε άλλο σημείο είναι το σημείο συνάντησης κοινού, εκεί
που το έχει.
ΠΑΝΤΑΖΗ: Είναι ακριβώς όπως είναι στο σχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση έχουμε; …Έχετε τον λόγο κύριε Καρανδρέα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Καλημέρα. Ζητάτε δηλαδή να δώσετε χώρο επάνω στην
Ελευθερίου Βενιζέλου;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Μάλιστα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Γιατί; Δεν εξυπηρετείται στην οδό Αγίας Λαύρας;
ΠΑΝΤΑΖΗ: Ζητάνε μπροστά από την είσοδο του Σχολείου, για να έρχονται τα
παιδιά κατευθείαν στην είσοδο.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Εκεί δεν είναι επικίνδυνο; Επειδή ο δρόμος είναι ταχείας
κυκλοφορίας και αν πεταχτεί κάποιο παιδί κ.λπ., τι γίνεται; Γιατί δεν βάζουν τα
λεωφορεία τους μέσα στην οδό που κλείνει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, τα
λεωφορεία και να είναι και ασφαλείς και ζητάνε πάνω στον κεντρικό δρόμο, χώρο;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα σας απαντήσω εγώ, συνάδελφε. Στο ερώτημα που έθεσε ο
κ.Καρανδρέας και είναι εύλογη η απορία. Νομίζω ότι δεν ήσασταν εδώ στην
προηγούμενη συνεδρίαση;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Ήμουν.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Να επαναλάβω ο λόγος ποιος είναι. Να το επαναλάβω τότε, για
να γίνει κατανοητό. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου λοιπόν, μπροστά από τα
Εκπαιδευτήρια, παρκάρουν αυτοκίνητα. Από τη στιγμή που παρκάρουν, όταν θα
πρέπει να πάνε τα σχολικά, για να αποβιβαστούν μαθητές, αναγκαστικά, θα
κλείσουν τη λεωφόρο, εφόσον έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Δεν μπορούν να μπουν μέσα; Να βγει η αλυσίδα και να
μπουν μέσα;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όχι, δεν μπορούν, γιατί είναι άλλα σχολικά εκεί.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Τι άλλα σχολικά; Έχουν κλείσει τον δρόμο από πάνω.
4
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Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου; Συζητάμε τώρα για την
αποβίβαση των μαθητών από τα σχολικά προς τα Εκπαιδευτήρια και το
αντίστροφο: την επιβίβαση των μαθητών από τα Εκπαιδευτήρια προς τα
λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα. Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει άλλη έξοδος από το
Σχολείο. Απ’ ό,τι ξέρουμε, η πόρτα των κτιρίων είναι επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Λοιπόν, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και
πρόσφατα και στο Ειδικό Σχολείο, για λόγους ασφαλείας αποβίβασης και
επιβίβασης των μαθητών, προτάθηκε αυτή η λύση, γιατί εξασφαλίζει κατά τρόπο
σωστό και με τηρούμενες όλες τις προδιαγραφές, στο να γίνεται αυτή η
διαδικασία.
Επίσης, να πω ότι και οι πινακίδες που ήταν τοποθετημένες εκεί, ήταν
παράνομες και του Κ.Ο.Κ., αλλά και οι εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του
Κ.Ο.Κ. Οπότε, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις και με τις παρατηρήσεις που
ακούσαμε από

τον

συμπολίτη

μας

την

προηγούμενη

συνεδρίαση, να

εξασφαλίζεται η ορατότητα των μαθητών και των πεζών, καταθέσαμε αυτή τη
βελτιωμένη πρόταση. Και επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα ασφάλειας
των παιδιών, είμαι βέβαιος ότι αυτό που έχει προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία,
είναι η καλύτερη λύση. Και επιπλέον, νομιμοποιούμε και μία κατάσταση η οποία
θα πρέπει να νομιμοποιηθεί ούτως ή άλλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Σεφτελή.
Έχουμε άλλη ερώτηση; Τοποθέτηση; …Περνάει ομόφωνα;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Όχι. Δεν συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία. (Με μία (1) ψήφο ‘‘κατά’’ του κ.Π.Καρανδρέα)
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.)
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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(μειοψηφούντος του κ. Καρανδρέα)
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40), επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 έμπροσθεν των εκπαιδευτηρίων
«Θεομήτωρ» για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, και για τις εργάσιμες
ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες (7:30-14:30), για τη στάθμευση
των σχολικών λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των μαθητών. Η απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης θα είναι μήκους 11μ. μπροστά από καθεμία από τις δύο
εισόδους του σχολείου. Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα
«καταφύγια πεζών» επί των νησίδων της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου για την απρόσκοπτη
κυκλοφορία των πεζών, εγκρίνεται η στάθμευση των οχημάτων ως εξής: στο
κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128 τα σχολικά λεωφορεία θα σταθμεύουν από
το βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την πλατεία 28ης
Οκτωβρίου, και στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 130 θα σταθμεύουν από το
βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την οδό Μιαούλη. Οι
πινακίδες Ρ-40 θα είναι τοποθετημένες επί στύλων και θα συνοδεύονται με
πρόσθετες πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ για την υπόδειξη της αρχής και του τέλους
ισχύος της απαγόρευσης. Επίσης στις πινακίδες απαγόρευσης στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40), θα αναγράφονται οι μήνες, οι ημέρες και οι ώρες
απαγόρευσης. Τα παραπάνω εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω
σχετική αίτηση των εκπαιδευτηρίων «Η Θεομήτωρ» και με γνώμονα την ασφαλή
κίνηση των μαθητών.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Κάνουμε μία επιστροφή, έχουμε ένα Εκτός
Ημερήσιας. Είναι εισήγηση σε αιτήματα για απομάκρυνση δέντρων από
πεζοδρόμια. Ο κ.Κολυμπίρης θα τα εισηγηθεί.
6
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρων από πεζοδρόμια σε

διάφορα σημεία της πόλης.»
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Καλησπέρα σας. Με τα νέα δεδομένα (σχετική Απόφαση
Δημάρχου), έχουμε την εξέταση των αιτημάτων από δημότες για κοπές δένδρων
από την Τεχνική Υπηρεσία. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κολυμπίρης, γεωπόνος του
Δήμου. Συνολικά μας ήρθαν μαζεμένα περίπου 20 – 25 αιτήματα. Έχουμε
προλάβει και έχουμε ετοιμάσει τα 5 –περίπου το ένα τέταρτο από αυτά τα οποία
έχουν έρθει ως αιτήματα– και από τα 5 αιτήματα τα οποία εξετάζουμε, αναλυτικά
το καθένα:
1.α
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Το ένα είναι στη Λέσβου 23, πρόκειται για μία κοπή δένδρου
ελιάς εκεί, την οποία ζητά ένας δημότης. Κάναμε την αυτοψία μας στον
συγκεκριμένο χώρο, είδαμε τα δεδομένα. Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να
μην απομακρυνθεί το δέντρο, αλλά δίνουμε κάποιες συστάσεις, βάσει του
Κτιριοδομικού Κανονισμού, επειδή υπόχρεος για την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου είναι πλέον ο παρόδιος ιδιοκτήτης, θα απαντήσουμε και στον
παρόδιο ιδιοκτήτη, ότι η άποψη της Υπηρεσίας είναι να μην κοπεί το δένδρο, παρά
μόνο να γίνουν κάποιες ριζεκτομές, γύρω από τον κεντρικό κορμό του δέντρου και
να γίνει αποκατάσταση των πλακών εκεί, για το συγκεκριμένο δέντρο, την ελιά.
Αυτό είναι το ένα θέμα.
(Απορρίπτεται το αίτημα, Ομόφωνα)
-----------------------------1.β
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Το δεύτερο είναι στην οδό Τροίας 25 – 27 και έχουμε μία
συστάδα από ελιές. Αυτό είναι ένα παλιό αίτημα, το οποίο μας ξαναήρθε τώρα,
απ’ ό,τι είδαμε. Κάναμε την αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο, διαπιστώσαμε ότι
ο παρόδιος ιδιοκτήτης έχει ήδη κάνει παρέμβαση στο πεζοδρόμιο και το έχει
αποκαταστήσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα με μία ελιά η οποία ισχυρίζεται ότι είναι
μπροστά στο parking, για να μπορεί να απομακρυνθεί. Έχω μία σειρά από
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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φωτογραφίες. Η προσωπική μου άποψη και η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι δεν
θα απομακρύνουμε την ελιά, γιατί δεν είναι ακριβώς μπροστά στο parking, η
συγκεκριμένη φωτογραφία, είναι ακριβώς στη γωνία και επειδή είναι μονόδρομος,
οι ελιγμοί είναι εύκολοι και ευνοούν την είσοδο του αυτοκινήτου μέσα στο
parking, οπότε νομίζω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα εισηγητικά είναι και οι φωτογραφίες.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Ναι, επισυνάπτουμε τις φωτογραφίες.
ΜΕΛΟΣ: Δεν ενοχλεί η ελιά.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Εκτιμώ ότι ενοχλεί, αλλά όχι σε σημείο απαγορευτικό, ώστε
να απομακρυνθεί. Αυτή είναι η άποψή μας. Οπότε, θα δοθούν και εκεί
κατευθυντήριες οδηγίες και η απάντηση για το συγκεκριμένο.
(Απορρίπτεται το αίτημα, Ομόφωνα)
-----------------------------1.γ
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Τρίτο θέμα: έχουμε ένα αίτημα στην Ιωαννίνων 13, όπου
εκεί έχουμε μία νέα οικοδομή. Μας ζητάει να απομακρύνουμε μία ελιά πάλι, ο
συγκεκριμένος κύριος. Αν δείτε και χωροταξικά λίγο, κάνουμε και μία
χωροταξική ανάλυση και τοποθέτηση των δέντρων στο πεζοδρόμιο. Εκεί είναι δύο
ελιές κολλητές. Και η μία όντως, είναι μπροστά στο οικόπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή,
να κάνει δουλειές ο άνθρωπος. Εκεί προτείνουμε να απομακρυνθεί η ελιά και με
δική του ευαισθησία και προτροπή, είπε ο άνθρωπος, αν γίνεται, να τη
μεταφυτεύσει μέσα στον χώρο του. και θα του δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες,
πώς θα κάνει εκεί το κόψιμο των ριζών και των κλάδων, για να μπορεί να
τοποθετηθεί εντός, η συγκεκριμένη. Άρα, είμαστε ναι εδώ, για να φύγει η
συγκεκριμένη ελιά, εκ των πραγμάτων.
(Εγκρίνεται το αίτημα, Ομόφωνα).
-----------------------------1.δ
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Έχουμε ένα αίτημα στην Πολυκλείτου 17, όπου εκεί έχουμε
έναν βραχυχίτωνα, είναι δέντρα, τα οποία όντως κάνουν επιφανειακό ριζικό
8
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σύστημα και δημιουργούν πολλά προβλήματα και στα πεζοδρόμια και στις
νησίδες. Οι μεγάλοι βραχυχίτωνες παρουσιάζουν θέματα και στα κράσπεδα των
νησίδων και έχουμε προβλήματα με διαρροές σε νερά. Τι να κάνουμε όμως; Είναι
μικρό το πρόβλημα εδώ το οποίο εντοπίζεται, στην Πολυκλείτου και δεν
προτείνουμε τώρα την απομάκρυνση του βραχυχίτωνα, γιατί υπάρχει μία πολύ
μικρή ανασήκωση, οπότε θα ενημερώσουμε τον ιδιοκτήτη να μπορέσει να
αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη βλάβη.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εκεί δίπλα υπάρχουν μήπως ρολόγια ΕΥΔΑΠ;
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Όχι, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μία πολύ μικρή
παρενόχληση στη μάντρα. Μικρή όμως, πάρα πολύ μικρή. Είναι και μικρό το
δέντρο του βραχυχίτωνα, τώρα αναπτύσσεται αυτό. Θα κάνουμε μία ριζεκτομή, θα
του δώσουμε κάποιες οδηγίες. Και γενικώς, αυτό το οποίο προτείνουμε ως νέο
μέτρο για την προστασία των συγκεκριμένων δέντρων, είναι η τοποθέτηση που
δεν γίνεται μέχρι σήμερα, αντιριζικής μεμβράνης, ή ριζοαπωθητικής. Υπάρχει μία
μεμβράνη την οποία την τοποθετείς. Και δίνουμε και συμβουλές σε όσους μας
παίρνουν τηλέφωνο και έχουν προβλήματα μέσα σε αγωγούς κ.λπ. Τους λέμε να
βάζουν οπωσδήποτε γύρω από τους αγωγούς, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση και αν
κάνουν πλέον, αντιριζικές μεμβράνες, γιατί πάει η ρίζα και φεύγει. Και δεν
τρυπάει δηλαδή τον σωλήνα, δεν κάνει ζημιά, οπότε και εδώ είμαστε θετικοί ως
προς την παραμονή του δέντρου.
(Απορρίπτεται το αίτημα, Ομόφωνα).
-----------------------------1.ε
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Και τελευταίο αίτημα: έχουμε στην Υψηλάντου 18 ένα
πρόβλημα σοβαρό, έχουμε ένα πεύκο το οποίο είναι κουτσουρεμένο –τελείως
κουτσουρεμένο όμως– έχει μείνει μία κόμη πάνω και έχει διαλύσει την είσοδο της
οικίας, έχει πέντε υδρόμετρα από κάτω, τα οποία τα έχει ξηλώσει και αυτά και
επειδή το πεζοδρόμιο είναι μικρό, δεν υπάρχει και χώρος δηλαδή, να περνάνε οι
πεζοί. Εκτιμούμε ότι αυτό πρέπει να φύγει. Μετά λύπης μας δηλαδή, αλλά κάποια
δέντρα…
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ΜΕΛΟΣ: Άμα είναι κομμένο, πρέπει.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Είναι κουτσουρεμένο μέχρι πάνω, έχει μία κόμη πάνω.
Καταλάβατε; Αυτή είναι η άποψη.
(Εγκρίνεται το αίτημα, Ομόφωνα)
-----------------------------Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Πάντως, αυτό το οποίο θέλω να πω και να ξέρετε γενικώς,
ότι υπάρχει το αίσθημα του φιλοπεριβαλλοντικού, της προστασίας των δέντρων
και παρ’ ότι ενώ δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των αποστάσεων στα πεζοδρόμια,
δηλαδή υπάρχουν δέντρα που δεν αφήνουν πεζούς να περνάνε ελεύθερα κ.λπ.,
εμείς είμαστε θετικοί στην ύπαρξη των δέντρων αυτών. Με πολλή φειδώ και με
πολλή δυσκολία λέμε αυτό το πράγμα, γιατί και προσωπικά επειδή ήμουν και 15
χρόνια Πρόεδρος σε ένα Σύλλογο Περιβαλλοντικό, έχουμε μία ιδιαίτερη
ευαισθησία σ’ αυτά και προτείνουμε σε όλες τις απομακρύνσεις, αντικατάσταση.
Αντικατάσταση με είδος δέντρου που θα τους δώσουμε εμείς. Έχει γίνει μία
επιλογή δέντρων, έχουμε πάρει και τεχνογνωσία από τον Δήμο Αθηναίων, από
γεωπόνους πολύ έμπειρους που έχουν τεράστια προβλήματα στην Αθήνα, το
έχουν λύσει το πρόβλημά τους, από δέντρα τα οποία έχουν πασσαλώδη ρίζα, η
ρίζα τους πάει κάτω δηλαδή, δεν διαχέεται στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η πολιτική
μας γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο γεωπόνο: εάν γνωρίζετε ότι
στη Λυσσάνδρου κόπηκαν 10 ελιές επάνω στο πεζοδρόμιο. Το γνωρίζετε αυτό;
Με ποιανού εντολή έχουν κοπεί τα δέντρα αυτά;
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στη Λυσσάνδρου;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Στη Λυσσάνδρου, στον ΟΤΕ. Κύριε Αντιδήμαρχε, στον ΟΤΕ,
να πάτε να δείτε, έχουν κόψει 10 ρίζες ελιές επάνω στο πεζοδρόμιο. Το έθεσε η
Παράταξή μας και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Λυσσάνδρου, στον ΟΤΕ απέναντι,
θα δείτε 10 ρίζες ελιές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στο βυθιζόμενο απέναντι.
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Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Κομμένες από τη ρίζα. Έχουν αφήσει τον κορμό τόσο,
ακριβώς.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Δεν έχω περάσει. Δεν σας λέω ψέματα, δεν έχω περάσει.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Θα ήθελα να τα δείτε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Παρακαλώ, για να μην είναι θέματα της Επιτροπής αυτά τα
μεμονωμένα, αλλά πολύ σοβαρά, για να μην χάνονται, καταθέστε το στην
Υπηρεσία. Δεν χρειάζεται με έγγραφα και Πρωτόκολλα και τέτοια πράγματα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Απλώς το λέω στον κύριο αυτό το πράγμα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, θα το δούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω όμως, ότι δεν είναι από τη ρίζα. Επειδή το έχω δει.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Είναι ο κορμός, τόσος, ακριβώς! 10 ρίζες ελιές έχουν κοπεί.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Στην εισήγηση του κ.Κολυμπίρη έχετε ερωτήσεις;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Δύο ερωτήματα που μου δημιουργήθηκαν από την εισήγηση
του κ.Κολυμπίρη, το ένα για τον κ.Κολυμπίρη και το άλλο για τον κ.Σεφτελή και
για τον Πρόεδρο: Είπατε ότι λάβατε εισηγητικό από τον Δήμαρχο για τις κοπές
δέντρων, δηλαδή και ήταν μαζεμένα, απ’ ό,τι άκουσα στην εισήγηση. Εγώ θα
ήθελα να ρωτήσω, ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία, αν δεν κάνω λάθος, ο
κ.Κολυμπίρης. Το Πράσινο δεν έχει συμμετοχή στη διαδικασία της κοπής
δέντρων;
Και μετά, το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το ότι ήρθαν Εκτός Ημερησίας
κατ’ αρχήν, είναι πολύ καλά τα εισηγητικά, με φωτογραφίες, αλλά δεν ήταν όλα.
Έχουμε λάβει τα τέσσερα και ήταν εκτός Ημερησίας. Εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να
μπουν ως κανονικά Θέματα. Δηλαδή, βλέπω μία δυσλειτουργία, να το πω έτσι,
μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου, συντονισμού σε
αυτή τη διαδικασία κοπής δέντρων. Και αν κρίνουμε ότι τα περισσότερα είναι από
αρχές της χρονιάς, σημαίνει ότι δεν λειτούργησε κάπως αυτή η διαδικασία.
Τώρα, μία παρατήρηση μόνο στα εισηγητικά. Το πρώτο που έρχεται προς
την Επιτροπή –γιατί εμείς δεν έχουμε τις αιτήσεις– δεν αναφέρεται πουθενά ποιο
είναι το σημείο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει, ναι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αλλά το ότι ήρθαν πολλά μαζί, περιμένουν οι δημότες, εγώ
βλέπω ότι υπάρχει μία δυσλειτουργία στο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα
αρμόδια Τμήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει για τις Διευθύνσεις, όχι για τη δυσλειτουργία.
Έχετε τον λόγο, κύριε Σεφτελή.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, είναι σωστή η επισήμανση του κ.Αραμπατζή.
Να πούμε για τα Εκτός Ημερήσιας, για το ότι ήρθαν τα Θέματα αυτά,
Εκτός Ημερήσιας. Εάν δεν ήταν πλήρως τεκμηριωμένα, με την παρατήρηση που
είπατε, κύριε Αραμπατζή, σε καμία περίπτωση δεν θα φέρναμε σαν Υπηρεσία, το
Θέμα αυτό να συζητηθεί Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο: όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση, υπήρχε μία κωλυσιεργία,
διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία κωλυσιεργία στο να αντιμετωπιστούν, να γίνουν
αυτοψίες και να απαντηθούν τα ερωτήματα δημοτών μας, σε ό,τι αφορά τα
αιτήματα κοπής των δέντρων. Ήταν μία διαμάχη, επειδή είναι σύνθετη διαδικασία,
προβλέπει πρώτα – πρώτα γνωμάτευση γεωπόνου, αυτοψία γεωπόνου, πρόταση
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια, σε συνεργασία με μηχανικό, για
την ολοκλήρωση και της αποκατάστασης του πεζοδρομίου. Τα αιτήματα,
δυστυχώς –με λύπη μου το λέω– μπήκαν σε μία γραφειοκρατική διαδικασία, όπου
δεν υπήρχε ούτε αρχή, ούτε τέλος, με αποτέλεσμα (έτσι, γιατί θέλω να είμαι
ειλικρινής μεταξύ σας) τα έγγραφα και οι αιτήσεις των δημοτών, πήγαιναν από το
ισόγειο στον 1ο όροφο και πάλι επιστροφή κάτω και πάλι πάνω και πάλι
επιστροφή κάτω και ο δημότης περίμενε.
Κάποιοι βέβαια –και πολύ σωστά για εμένα– αγνόησαν τον Δήμο και καλά
έκαναν και τα έκοψαν τα δέντρα, γιατί έπρεπε να τα κόψουν, όταν φτιαχνόταν
πολυκατοικία και θα έπρεπε, με σχέδιο που μας έφεραν (για μία περίπτωση που
ξέρω), που ήταν αποτυπωμένο το parking, υπόγειο parking. Καλά έκαναν και
προχώρησαν.
Αποφασίσαμε με τον Δήμαρχο. Κατ’ αρχάς έχω τη χαρά να συνεργάζομαι
πλέον με τον κ.Κολυμπίρη στην Τεχνική Υπηρεσία, άμεσα, γιατί πλέον ανήκει
12
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στην Τεχνική Υπηρεσία με την ιδιότητα του γεωπόνου και από κοινού πλέον –έχει
μεταφερθεί και η αρμοδιότητα αυτή προσωπικά στον κ.Κολυμπίρη, που έχει την
ιδιότητα του γεωπόνου και στην Τεχνική Υπηρεσία– μαζί με τον κ.Κολυμπίρη ως
γεωπόνο και με μηχανικό, θα λύνονται αυτόματα από εδώ και πέρα και χωρίς
καμία χρονοτριβή, τα αιτήματα.
Αυτά, συγχωρήστε μας που ήρθαν Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Στην
επόμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα έχουμε και άλλα Θέματα, ούτως ώστε να
καλύψουμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, τα αιτήματα τα οποία εκκρεμούν,
εκκρεμότητες και χρονοτριβές, που δεν θα παρουσιαστούν από εδώ και πέρα.
Είναι στη διάθεσή σας και ο κ.Κολυμπίρης, αν θέλει να προσθέσει κάτι
περισσότερο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Το μοναδικό πράγμα το οποίο ήθελα να πω στον
κ.Αραμπατζή, είναι ότι όντως, αυτή η χρονική υστέρηση υπήρξε και ήρθαν πέντε
Θέματα μαζεμένα, γιατί αυτά τα πέντε Θέματα τα είχα μελετήσει, αλλά δεν
μπόρεσαν να έρθουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γιατί δεν είχαμε την
αρμοδιότητα, οπότε περιμέναμε μία απόφαση Δημάρχου για τη μετάθεση των
αρμοδιοτήτων. Γι’ αυτό και φέραμε τα πέντε αυτά Θέματα. Είχαν ήδη δηλαδή
αυτά

προεργαστεί,

δεν

έγιναν

χθες.

Υπήρξε

θέμα

δηλαδή,

καθαρά

γραφειοκρατικό. Αυτή ήταν και η καθυστέρηση. Συγνώμη που τα φέραμε Εκτός
Ημερησίας. Αυτό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Είναι γύρω στα 25 που μας ήρθαν μέχρι
τώρα και έρχονται καθημερινά. Σήμερα μας ήρθε ένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται…, εγκρίνονται (οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας Πρασίνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα, το Εκτός Ημερήσιας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ
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1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση
3046/304/89 Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
• Εγκρίνει την απομάκρυνση του πεύκου και τη φύτευση νέου δέντρου, στον ίδιο
χώρο, κάτι που και ο αιτών πρότεινε, προς αποφυγή σοβαρών προβλημάτων
που δημιουργεί. Εγκρίνεται η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής
μεμβράνης, κατά τις εργασίες νέας φύτευσης η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Εγκρίνει την απομάκρυνση του ελαιόδεντρου και την μεταφύτευσή του, σε
μελλοντικά κατάλληλο ελεύθερο χώρο, εντός του οικοπέδου του αιτούντα, κάτι
που και ο ίδιος προφορικά πρότεινε, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλος
κοινόχρηστος κατάλληλος – ελεύθερος χώρος για μεταφύτευση, τόσο μπροστά
από το οικόπεδο του αιτούντα, όσο και εκατέρωθεν αυτού.
• Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά την
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των
πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών.
Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών, στις
έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το
σημείο ένωσης με τον κορμό. Εγκρίνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής –
ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους
σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά την
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των
πλακών και η αποκατάσταση των ρωγμών της μάντρας, στο πλαίσιο
διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών. Σε πρώτη φάση εκτιμάται
ότι δεν θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών. Αυτό όμως θα
εξεταστεί καλύτερα κατά την φάση των εργασιών αποκατάστασης. Εγκρίνεται
14
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η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως
θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των δέντρων, αλλά την
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των
πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών.
Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών, στις
έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το
σημείο ένωσης με τον κορμό. Εγκρίνεται η τοποθέτηση αντιριζικής –
ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους
σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ( συνέχεια)
ΘΕΜΑ 1ο
«Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας στα πάρκα της πόλης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 1 Θέμα:
«Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας στα πάρκα της πόλης».
Ο κ.Σεφτελής έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Όπως έχετε δει και στο εισηγητικό, έχοντας υπ’ όψη τις σχετικές
διατάξεις και το Νομοθετικό Πλαίσιο που υπάρχει, εισηγούμαστε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, τη λήψη απόφασης και στη συνέχεια την προώθηση του
Θέματος στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβουμε και την
τελική απόφαση, για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, σε τρία Δημοτικά Άλση
της πόλης μας και συγκεκριμένα, στο Άλσος Ναυαρίνου, στο Άλσος Καλαβρύτων,
στο Άλσος ‘‘Δημήτρης Κιντής’’. Η καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας είναι
επιβεβλημένη, όπως αναφέρουμε και στο εισηγητικό, μετά από αίτημα και
διαμαρτυρίες κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών, για βανδαλισμούς που παρατηρούνται και για δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών για πρόκληση πυρκαγιάς,
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ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.
Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 07:00 το πρωί έως τις 23:00΄ το
βράδυ, για τη θερινή περίοδο και από τις 07:00΄ το πρωί έως τις 22:00΄ το βράδυ
για τη χειμερινή και θα εφαρμόζεται μετά από δημοσιοποίηση και πλήρη
ενημέρωση των δημοτών που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα Άλση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Έχουμε ερώτηση; …Τοποθέτηση; Ερώτηση και τοποθέτηση μαζί, για να
γινόμαστε και πιο σύντομοι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αντιδήμαρχε, όλοι χρησιμοποιούν τα Άλση. Εν δυνάμει,
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όλοι οι δημότες. Φαντάζομαι ότι όντως, κάποιοι
που μένουν εκεί δίπλα, να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ειδικά τις βραδινές ώρες.
Το να μην υπάρχει πρόσβαση μηχανοκίνητων, δηλαδή δικύκλων (μηχανάκια
κ.λπ.), το έχετε εξετάσει, σ’ αυτά τα Άλση, την ώρα που θα κλείνουν; Αυτό μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; …Όχι. Ο κ.Σεφτελής έχει τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απλά, δεν κατάλαβα την ερώτηση για τα δίκυκλα. Να μην
μπαίνουν τα μηχανάκια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι κι’ αλλιώς, απαγορεύεται.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απαγορεύεται, βέβαια.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και δεν καταγράφεται).
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Εδώ και λίγες ημέρες, έχουν αρχίσει και μπαίνουν μοτοσικλέτες
το απόγευμα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Στην πλατεία, βέβαια. Σωστή και αυτή η παρατήρηση.
Λοιπόν, υποχρεωθήκαμε ειλικρινά, να πάρουμε αυτό το μέτρο σε πρώτη
φάση γι’ αυτά τα τρία Άλση, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει το τελευταίο
διάστημα. Πάντα υπήρχαν θέματα καταστρατήγησης των ωρών κοινής ησυχίας
και όλα αυτά, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Δηλαδή, μαζεύονταν παρέες, έπαιρναν και
καμιά μπύρα, έλεγαν τα δικά τους, νέα παιδιά, υπήρχε μία οχλαγωγία. Τώρα
δυστυχώς, έχουμε ξεφύγει απ’ αυτή την κατάσταση και πρέπει να την
16

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

17

αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι τα δεδομένα τα καινούργια: κατ’ αρχάς, αυτό που
είπε ο κ.Αραμπατζής: μπαίνουν με μηχανάκια μέσα στα Άλση. Ένα αυτό.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Με μηχανάρες! Όχι με μηχανάκια.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Και μιλάμε τώρα για ώρες 02:00΄, 03:00΄, 04:00΄ τα
ξημερώματα και όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα –και αυτό ήταν πια που
μας ανάγκασε και μας υποχρέωσε πραγματικά, να πάρουμε μέτρα και να μην
εθελοτυφλούμε στο πρόβλημα– ομάδα νεαρών οπαδών τοπικής Ομάδας της
Ηλιούπολης, στο Άλσος Καλαβρύτων, 04:00΄ ώρα τα ξημερώματα, με πυρσούς
κ.λπ. φώναζαν διάφορα συνθήματα. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η Αστυνομία δεν
έκανε απολύτως τίποτα, απολύτως τίποτα. Και από εκεί και πέρα, κάνουμε το
αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει σε Ευρωπαϊκά κράτη, σε μεγάλες πόλεις, που
πάντα υπάρχει ωράριο λειτουργίας στα μεγάλα Άλση. Εμείς έχουμε την ευλογία
να έχουμε αυτά τα Άλση, μικρά, μεγάλα. Είναι μεγάλα για τα δεδομένα της
Ηλιούπολης και πολύ καλά και αξιοποιήσιμα, αλλά αξιοποιήσιμα από τους
κατοίκους και μέχρι κάποια ώρα.
Άρα, αποφασίσαμε ως Διοίκηση, να πάρουμε το συγκεκριμένο μέτρο σε
πρώτη φάση, για εκεί. Υπάρχει περίφραξη στα Άλση, θα αποκατασταθούν ζημιές
που υπάρχουν σε κομμένα σίδερα και όλα αυτά. Θα κλείσουμε και την είσοδο, την
πρόσβαση, στο Πάρκο Ναυαρίνου, από την πάνω πλευρά, εκεί που είναι ο
Παιδότοπος, θα κλείσει και εκεί. Και θα καθιερώσουμε το συγκεκριμένο ωράριο
λειτουργίας, που πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή και αυτό που είπε ο
κ.Αραμπατζής, δεν είναι μόνο για λόγους πολιτικής προστασίας. Γιατί αν είδατε το
εισηγητικό, το υπογράφω όχι μόνο με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου της
Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά και με αυτή της Πολιτικής Προστασίας. Είναι ένας
κίνδυνος που πρέπει τώρα να τον αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια, όλες τις επόμενες
παράνομες ενέργειες και δραστηριότητες που δημιουργούνται και πρέπει να
προστατέψουμε κατά το δυνατόν, τα παιδιά μας, να υπάρχουν τέτοιου είδους
δραστηριότητες, σαν και αυτές που ανέφερε ο κ.Αραμπατζής, είτε στο μικρόφωνο,
είτε εκτός μικροφώνου, αυτό είναι το χρέος του Δήμου και αυτό κάνουμε.
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Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, για την πλατεία τώρα την κεντρική, δεν
μπορούμε να βάλουμε ένα σήμα ότι απαγορεύεται να μπαίνουν τα μηχανάκια
μέσα;
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Μα, το ξέρουν ότι απαγορεύεται.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Έχει μπει σήμα; Δεν έχει μπει σήμα, όμως. Ένα σήμα, να
βλέπουν ότι απαγορεύεται.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Αν μου επιτρέπετε, το θεωρώ προσβολή πραγματικά, για την
πόλη μας. δηλαδή, δείχνουμε ότι εδώ θα βάλουμε ένα σήμα για το αυτονόητο. Για
το αυτονόητο! Είναι σαν να λέμε ότι απαγορεύεται να μπαίνει κάποιος με το
ποδήλατό του μέσα στην εκκλησία!
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Εντάξει…, μιλάμε για τις μηχανές.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Τώρα, ακραίο παράδειγμα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Ο άλλος όμως, δεν το καταλαβαίνει αυτό, κύριε
Αντιδήμαρχε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα το καταλάβει.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Ενώ αν δει κάποιο σήμα και φάει κάποιο πρόστιμο…
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Κύριε Καρανδρέα, σωστό αυτό που λέτε, αλλά για μένα,
υπάρχει και η δημόσια διαπόμπευση. Αυτό είναι και το χρέος μας. Όταν παίρνω
εγώ την πρωτοβουλία και δεν το κάνω ούτε για ‘‘να το παίξω ήρωας’’, ούτε για
‘‘να το παίξω μάγκας’’, σε μία ομάδα ανθρώπων, οπαδών, που υποτίθεται ότι έτσι
αγαπάνε και υποστηρίζουν την Ομάδα τους, όταν βεβηλώνουν μνημεία της πόλης.
Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ανεκτά και
αποδεκτά από την κοινωνία μας. Πώς να το κάνουμε!
Η καΧωματά είχε καταγγείλει πριν κάποιους μήνες, διαπληκτισμό και
συμπλοκές οπαδών, νέων παιδιών, παιδιών δικών μας, μέσα στο ΕΠΑΛ, που από
τη μία ήταν η μία Ομάδα και από την άλλη, η άλλη Ομάδα, η τοπική. Αυτό πρέπει
να σταματήσει! Και ένα από τα αυτονόητα που λέτε, είναι και αυτό, ότι δεν
μπαίνουμε μέσα στην πλατεία.
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Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Ναι, αλλά ξέρεις τι λέει ο νεαρός; «Υπάρχει κανένα
απαγορευτικό που λέει ότι απαγορεύεται να βάλω τη μηχανή μου μέσα;», όταν του
κάνεις την παρατήρηση. Εγώ έκανα παρατήρηση στο συγκεκριμένο θέμα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εάν μας αποστομώνει με αυτό το γελοίο και ηλίθιο επιχείρημα,
τι να πω;
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Λέει: «Υπάρχει κανένα απαγορευτικό ότι απαγορεύεται να
βάλω τη μηχανή μου μέσα στην πλατεία;».
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Βεβαίως.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Πού;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Μα, δεν χρειάζεται να το δει σε πινακίδα.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Μα, ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Αυτό σας εξηγώ, κύριε
Αντιδήμαρχε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Δεν θα βάλω. Δεν θα γεμίσω την πλατεία γύρω – γύρω με
πινακίδες, για το τι απαγορεύεται και το τι επιτρέπεται. Είναι αυτονόητο ότι δεν
επιτρέπεται. Και εκεί, ξεσηκωθείτε.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά άντε τώρα να γεμίσεις
το μυαλό του άλλου!
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Υπάρχει πρόβλημα. Θα χτυπήσει κανένα μωρό. Κυκλοφορούν
τα μωρά, παίζουν και ανεβαίνει ο άλλος με τη χιλιάρα και κάνει και ‘‘βρουμ…
βρουμ’’.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Και ας πηγαίνει και η Δημοτική Αστυνομία να δίνει καμιά
κλήση! Τι την έχουμε; Για διακόσμηση;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Εκεί επί τόπου. Και φωνάζουμε εκεί επί τόπου την Τροχαία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται…, εγκρίνεται.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο, κυρία Χωματά.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Να πω το εξής, ότι παντού, τα Πάρκα κλείνουν κάποια ώρα, για
πολλούς λόγους, για να μην βρουν πτώματα το πρωί. Γιατί μπαίνουν μέσα και
κάνουν χρήση και διάφορα άλλα. Υπάρχει Νόμος γι’ αυτό. Τα Πάρκα ανοίγουν το
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πρωί και κλείνουν με τη δύση του ηλίου. Η δύση το καλοκαίρι είναι 21:00΄ ώρα.
Συγνώμη. 21:00΄ κλείνουν. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα. Εάν βρούμε έναν
πεθαμένο (που δεν ξέρουμε τέλος πάντων), όλοι θα έχουμε πρόβλημα απ’ αυτή
την κατάσταση. Είναι σκόπιμο, να τηρείται ο Νόμος, να κλείνουν τα Πάρκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα το 1ο Θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 385 79 & 82 (κανονιστικές
αποφάσεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),

Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την καθιέρωση ωραρίου λειτουργείας στα τρία δημοτικά Άλση της
πόλης (άλσος Ναυαρίνου άλσος Καλαβρύτων και άλσος Δημήτρης Κιντής) ως
εξής:
• 07:00 έως 23:00 για τη θερινή περίοδο και
• 07:00 έως 22:00 για τη χειμερινή περίοδο
και θα εφαρμόζεται μετά από δημοσιοποίηση και ενημέρωση των δημοτών.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2020 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------ΘΕΜΑ 2ο
«Πρόταση τροποποίησης Ρ.Σ. για τον ορισμό χρήσεων γης στο Ο.Τ. 871 του
Δήμου Ηλιούπολης, για το κτίριο Ιερού Ναού και Πνευματικού Κέντρου της
Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 2 Θέμα:
«Πρόταση τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον ορισμό χρήσεων γης στο
Οικοδομικό Τετράγωνο 871 του Δήμου Ηλιούπολης, για το κτίριο Ιερού Ναού και
Πνευματικού Κέντρου της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας».
Η καΚόνιαρη έχει τον λόγο.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Θέλετε να διαβάσω την εισήγηση; …(Διαβάζει):
20
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«Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για την
έγκριση ή μη, της «Πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
του Δήμου Ηλιούπολης στο Ο.Τ. 871 για τη χωροθέτηση κοινωφελούς
συγκροτήματος, με κτίρια Ιερού Ναού και Πνευματικού Κέντρου της Αιγυπτιακής
Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος». Μετά από την 05-03-2020 αίτηση του
Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δόμησης και
στη συνέχεια την εισήγηση των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη τελικής
απόφασης.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόταση γίνεται για τις ανάγκες λατρείας της
θρησκευτικής κοινότητας της Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Αιγύπτου του Δήμου
Ηλιούπολης, επί οικοπέδου το οποίο παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό από την
ΕΤΑΔ, κειμένου επί των οδών Αλιμούντος, Καβαφάκη και Ιωάννη Δραγούμη. Το
οικόπεδο αυτό έχει εμβαδόν 1.634,85 τ.μ. και αποτυπώνεται με τα στοιχεία Α-Β-ΓΔ-Ε-Ζ-Α, στο από Οκτωβρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Κωνσταντίνου
Σπυρόπουλου και στο σχέδιο της πρότασης συμπεριλαμβάνεται η θέση των κτιρίων
του Ναού και του Πνευματικού Κέντρου, με δυνατότητα εξυπηρέτησης
συγκέντρωσης 300 ατόμων». Και επισυνάπτεται και Τεχνική Έκθεση της
Υπηρεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Έχουμε κάποια ερώτηση; …Ο κ.Αραμπατζής έχει
τον λόγο.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω: αλλάζουμε τώρα στην ουσία, τη
χρήση γης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Αυτή τη στιγμή είναι χαρακτηρισμένο, ως χώρος πρασίνου,
το συγκεκριμένο;
ΚΟΝΙΑΡΗ: Δεν αλλάζει. Είναι Γενική Κατοικία. Και μέσα στη Γενική Κατοικία
περιλαμβάνονται και οι Θρησκευτικοί Χώροι και τα Πολιτιστικά Κέντρα.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Εμείς γιατί κάνουμε τώρα τροποποίηση; Ποιες είναι οι
ανάγκες;
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ΚΟΝΙΑΡΗ: Στην ουσία επιβεβαιώνουμε αυτή τη χρήση, ότι μπορεί να το κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα, δεν γίνεται αλλαγή.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Όχι, δεν γίνεται αλλαγή. Γιατί συμπεριλαμβάνεται, δηλαδή
επιτρέπεται και από το Γ.Π.Σ. (από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο), οπότε έχει και
την παραχώρηση της ΕΤΑΔ.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Αν δεν αλλάξει, τι «Τροποποίηση» λέτε; Δεν κάνουμε αλλαγή.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Θα φαίνεται η χρήση μέσα στο Σχέδιο. Δηλαδή θα είναι
καταγεγραμμένο.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Όποιος το διαβάσει έτσι, ψάχνει να βρει την αλλαγή.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Έτσι λέγεται. Λέγεται τροποποίηση. Έτσι λέγεται. Τροποποίηση
λέγεται.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Πώς λέγεται έτσι, ενώ δεν είναι;
ΚΟΝΙΑΡΗ: Αλλά γίνεται με συγκεκριμένη χρήση. Λέμε τη χρήση συγκεκριμένα.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Δηλαδή ζητάτε επιβεβαίωση; Τι;
ΚΟΝΙΑΡΗ: Δεν υπάρχει ο όρος: ‘‘επιβεβαίωση’’ πολεοδομικά. Έτσι λέγεται:
Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Πολεοδομικά όμως, αυτός που θα το διαβάσει, δεν θα
καταλάβει.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Όχι, αν διαβάσετε μέσα την εισήγηση και την Τεχνική Έκθεση…
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Δεν θα διαβάσει παρακάτω, κυρία. Θα διαβάσει τον τίτλο και θα
περιμένει να δει την τροποποίηση.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Άμα δεν διαβάσει παρακάτω, τι να πω! Το λέει μέσα. Μέσα στην
Τεχνική

Έκθεση

γράφεται

αυτό,

ότι

είναι

Γενική

Κατοικία

και

ότι

συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι χρήσεις γης. Απλώς, πρέπει να φαίνεται
ξεκάθαρα στο Σχέδιο, δηλαδή. Και θα φαίνεται η χρήση.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ερώτηση: Αν θα πηγαίναμε στην Πολεοδομία και παίρναμε
χρήση γης (φαντάζομαι ότι παίρνουμε), όχι από εμάς, από την Αθήνα, τι θα τους
έλεγε; Απευθύνθηκαν εκεί;
ΚΟΝΙΑΡΗ: Την πήραν, την έχουν πάρει την απάντηση. Επιτρέπεται. Αλλά
θέλουν να πάρουν και χωροθέτηση, να βάλουν και Πνευματικό Κέντρο. Πρέπει να
22
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μπουν αυτά, να φαίνονται μέσα στο Σχέδιο. Δηλαδή γίνονται σχέδια με
δειγματολογικούς πίνακες. Κατ’ αρχήν, πρέπει να γίνει μετά, αν πάρετε την
απόφαση θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει ανάρτηση του Σχεδίου και της
Έκθεσης και θα υπάρχουν σχετικές αντιδράσεις αν υπάρχουν, ενστάσεις κ.λπ.
Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι συγκεκριμένη χρήση. Η γενική χρήση είναι
Γενική Κατοικία, η χρήση γενικώς, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι θα γίνει
θρησκευτικός χώρος.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα βγει αύριο. Δηλαδή
εμείς τώρα θα το εισηγηθούμε, θα παραπέμψουμε την απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αύριο πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια.
ΚΟΝΙΑΡΗ: Έχει μία διαδικασία. Θα έρθει η Προϊσταμένη αύριο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα παραπεμφθεί λοιπόν το Θέμα και στο αυριανό Δημοτικό
Συμβούλιο, που θα το εισηγηθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Τμήματος, η
καΚαλαβρυτινού και θα είναι και εκπρόσωποι από την Κοπτορθόδοξη Εκκλησία
της Ελλάδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα το 2ο Θέμα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται…, εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου
Ηλιούπολης στο Ο.Τ. 871 για τη χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος με
κτίρια «Ιερού Ναού & Πνευματικού Κέντρου, της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης
Εκκλησίας της Ελλάδος» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο πρότασης του
Τοπογράφου Μηχανικού Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου για τις ανάγκες λατρείας
της θρησκευτικής κοινότητας της Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Αιγύπτου του
Δήμου Ηλιούπολης. Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται επί οικοπέδου το οποίο
παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την ΕΤΑΔ Α.Ε., κειμένου επί των οδών
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Αλιμούντος, Καβαφάκη και Ίωνος Δραγούμη. Το οικόπεδο αυτό έχει συνολικό
εμβαδόν 1.634,85 τ.μ. και περιγράφεται με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α). Στο
σχέδιο της πρότασης συμπεριλαμβάνεται η θέση των κτιρίων, του Ιερού Ναού και
του

Πνευματικού

Κέντρου

με

δυνατότητα

εξυπηρέτησης/συγκέντρωσης

τριακοσίων (300) ατόμων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------ΘΕΜΑ 4ο
«Καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 4 Θέμα:
«Καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων».
Κύριε Γκέκα, έχετε τον λόγο.
4.α
ΓΚΕΚΑΣ: Έχουμε μία αίτηση από τον ΠΑΟΔΗΛ για την πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, για τρεις εβδομάδες και συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 29-06ου έως
05-70ου θα κάνουν την Έκθεση Ζωγραφικής των Εργαστηρίων Τέχνης του
Νομικού Προσώπου και εν συνεχεία, σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Βιβλιοπωλών, θα ακολουθήσει η 17η Έκθεση Βιβλίου.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται…, εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.
4.β
ΓΚΕΚΑΣ: Και δεύτερο θέμα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο ‘‘Άγγελος
Σικελιανός’’, ζητάνε την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου την πλατεία Άγγελου
Σικελιανού από τις 18:00΄ ώρα μέχρι τις 23:00΄ το βράδυ, για το έθιμο του
Κλείδωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μόνη παρατήρηση είναι ότι όταν δίνουμε ένα χώρο, έχουν και
την ευθύνη για τον καθαρισμό και τα σχετικά.
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Να υπάρχει εποπτεία από τον Δήμο σ’ αυτές τις εκδηλώσεις,
αν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
24
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστό.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και δεν καταγράφεται).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται…, εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα και το δεύτερο θέμα.
-----------------------------Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Δεν έχουμε άλλο θέμα για εδώ; Οι άλλοι που μπαίνουν μέσα στα
Άλση και κάνουν Γυμναστική;
ΓΚΕΚΑΣ: Μίλησα με τον κ.Βιδάλη και μου λέει: «Θα απαντήσουμε εμείς, σαν
Έσοδα».
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ναι, αλλά πρέπει να τηρούνται προϋποθέσεις αυτών που
μπαίνουν. Να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα. Εάν πάθει κάποιος κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσουν υπηρεσιακά.
ΓΚΕΚΑΣ: Κοιτάξτε, όταν κάνουμε την απάντηση, θα είμαστε σε συνεργασία, να
δούμε πώς θα διατυπώσουμε τις υποχρεώσεις τους (1, 2, 3).
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ακριβώς. Πώς παραλαμβάνουν τον χώρο, πώς τον παραδίδουν,
τι θέματα ασφαλείας τηρούν και επίσης, αν αμείβονται από αυτή τη
δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρχει δέσμευση.
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 κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης ατελώς από το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
για την ετήσια έκθεση Ζωγραφικής των εργαστηρίων τέχνης του Νομικού
Προσώπου από Δευτέρα 29.6.2020 έως την Κυριακή 5.7.2020. Μετά την Έκθεση
εικαστικών και σε συνεργασία με το Σύλλογο Βιβλιοπωλών Ηλιούπολης θα
ακολουθήσει η διοργάνωση της 17ης Έκθεσης Βιβλίου από Δευτέρα 6.7.2020 έως
Κυριακή 19.7.2020.
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2. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου της Πλ. Άγγελου Σικελιανού στις
24.6.2020 και από ώρα 18.00 έως 23.00 στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγγελος
Σικελιανός» για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «έθιμο του Κλήδονα»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο
Σύλλογος δεσμεύεται για την ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων στην
εκδήλωση καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν φθοράς και ζημιάς του
χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκειά της και να ληφθεί μέριμνα για τον
καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Επίσης, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε τον λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα και είναι σχετικό
τώρα με αυτό το οποίο εισηγηθήκατε μόλις, κύριε Γκέκα, σε ό,τι αφορά τις
καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων.
Επειδή βλέπω ότι ο Δήμος εμπαίζεται από έναν επαγγελματία (;)
επιχειρηματία (;) –δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω– είναι ο κ.Καζάκης με τα
αυτοκίνητα πάνω στη Μανιακίου, η πρόταση η δική μου είναι, επειδή το είχε
εγκρίνει ο Δήμος και του έχει παραχωρήσει χώρο για να βάζει αυτοκίνητα, εάν δεν
συμμορφωθεί εντός πέντε ημερών (παραπάνω δεν έχει) εργασίμων ημερών –η
πρόταση η δική μου κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή. εντάξει, δεν χρειάζεται να
πάρουμε κάποια απόφαση, απλά για να ακουστεί– θα πρέπει να του αφαιρεθεί η
δυνατότητα κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου.
Είναι σαφές αυτό το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος,
υποχρεούται επιτέλους. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι λαϊκή απαίτηση
αυτό το οποίο λέμε χρόνια τώρα. Και με πλάτες είτε του πρώην Αντιδημάρχου,
του κ.Καλαρρύτη, είτε δεν ξέρω ποιού –ποιος τον προστάτευε όλα αυτά τα
χρόνια– έχει υπάρξει αυτή η ασυδοσία σε βάρος της περιοχής και σε βάρος της
νοημοσύνης των πολιτών και των Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι
26
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ομόφωνο και ομόθυμο το αίτημα. Δεν μπορεί να παίρνει παράταση αυτού του
είδους η αλητεία στην περιοχή, που υπάρχει. Γιατί μιλάμε περί αλητείας!
ΓΚΕΚΑΣ: Για εφέτος δεν έχει άδεια. Και ούτε θα του δώσουμε άδεια, αν δεν
γίνει αυτό που είπατε.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όποιοι θέλουν αυτή την περιοχή
να τη μετατρέψουν σε Νεκροταφείο (ήδη υπάρχει το Νεκροταφείο, το
Κοιμητήριο), είτε με επεκτάσεις, είτε με νεκροταφείο οχημάτων –το έχω δηλώσει
και δημόσια– αυτό να το βγάλουν από το μυαλό τους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το έβαλε ο Αντιδήμαρχος, να ενημερώσω ότι για το
συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όντως είναι βραχνάς εδώ και χρόνια, επισκέφθηκε
τον χώρο ο κ.Καλούδης σήμερα. Δεν έχω νέα ακόμα. Και τώρα θα επισκεφθώ τον
χώρο και εγώ και ο κ.Αποστόλης Στασινόπουλος, μαζί με τον κ.Γκέκα.
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Είναι 6 – 7 παρατημένα παλιά αυτοκίνητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Είναι 47!
ΑΙΚ.ΧΩΜΑΤΑ: Πάνω από το Νεκροταφείο δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Είναι 47!
Π.ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ: Αυτός ο χώρος μπορεί να γίνει δρόμος και να κάνετε
επέκταση της μάντρας, όχι του Νεκροταφείου. Εκεί είναι όλος χώρος
Νεκροταφείων, κατατεθειμένος από την Τεχνική Υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ
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