ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΖΙΝΑΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Βιδάλης Παναγιώτης, 6.
Τσουκαλάς Ανδρέας, 7. Κονδύλης Απόστολος, αναπληρωματικά μέλη.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής
Γαβριήλ και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Καλαβρυτινού, Πανταζή και
Κολυμπίρης.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη
Ελευθερία.
----------------------------ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 13319/20.7.2020
πρόσκληση του κ. Προέδρου σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης με βάση της υπ’ αριθ. 60249/22.9.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), απουσίαζαν οι κ.κ. 1. Χωματά
Αικατερίνη, 2. Ζαννιάς Αναστάσιος, 3. Καρανδρέας Παναγιώτης, και 4. Ασβεστάς
Δημήτριος τακτικά μέλη.
-----------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 18 - (Π.Δ.Σ. 50-66 )
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 3 – (Π.Δ.Σ. 47-49)
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 9,10,11 και 18.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 13:00΄

(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. .
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Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
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Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
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Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Ακύρωση της υπ’ αριθ. 45/2020 απόφασης Επιτροπής
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εγκεκριμένου Ρ.Σ. του Δήμου Ηλιούπολης στο Ο.Τ.
871 για την χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος
με κτίρια Ιερού Ναού και Πνευματικού κέντρου της
Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας»
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Παρόντες είναι οι κ.κ. Σεφτελής, Στασινόπουλος, Πούλος,
Βιδάλης, Τσουκαλάς.
Παρών είναι και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αραμπατζής.
----------------------------1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ακύρωση της υπ’ αριθ. 45/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο κ. Σεφτελής έχει το λόγο.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Το θέμα, κ. Πρόεδρε, είναι η ακύρωση, αυτό που εισηγούμαστε
τώρα, είναι η ακύρωση της απόφασης 45/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η
κ. Καλαβρυτινού θα σας εξηγήσει.
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: (Υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ηλιούπολης):
Γεια σας.

Εμείς αυτή τη στιγμή εισηγούμαστε την ακύρωση της απόφασης

αυτής, της 45/2020, κι ο λόγος είναι ο εξής, ότι είχε δοθεί σαν θέμα στην πρόσκληση
με τίτλο: «έγκριση ή μη πρότασης τροποποίησης Ρ.Σ. για τον ορισμό χρήσης γης στο
Ο.Τ. 871 του Δήμου Ηλιούπολης για το κτίριο Ιερού Ναού και Πνευματικού Κέντρου
της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος», αυτό είχε δοθεί στην
πρόσκληση.
Στις 16 του μηνός που ολοκληρώθηκε η εισήγησή μας και ο φάκελος ο
οποίος δόθηκε και μοιράστηκε για να γίνει η σύγκληση της Επιτροπής στις
17.6.2020, δηλαδή μία μέρα πριν, δηλαδή ασθμαίνοντας προσπαθούσαμε να το
ολοκληρώσουμε όλο αυτό, στην εισήγησή μας το θέμα είχε τροποποιηθεί, ο τίτλος
και ο κανονικός τίτλος είναι λίγο διαφοροποιημένος σε σχέση με της πρότασης.
Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση της Ποιότητας Ζωής βγήκε με τον τίτλο της
πρόσκλησης και όχι με τον τίτλο της εισήγησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα η αλλαγή αυτή είναι τώρα.
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Άρα λοιπόν κάνουμε την αλλαγή αυτή και επειδή εάν
κάναμε μια ορθή επανάληψη θα μας ακολουθούσε ο τίτλος, άρα αυτό που μας
4
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ενδιαφέρει να πάει στην Περιφέρεια είναι να πάει σωστός ο τίτλος, γι’ αυτό το λόγο
κάνουμε ακύρωση λοιπόν αυτής της αρχικής απόφασης και θα πούμε αμέσως μετά
ότι εισηγούμαστε την ίδια εισήγηση με την ίδια ακριβώς εισήγηση, με τον τίτλο
αυτόν που είχαμε και στις 16 του μηνός.
Εδώ θέλω να επισημάνω, γιατί κάνω ταυτόχρονα και τα δύο, δεν πειράζει να
τα πω και τα δύο μαζί; Ή να το πω μετά;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Μετά. Αυτό να γίνει κατανοητό, ότι τώρα ακυρώνοντας την
απόφαση αυτή και μπαίνοντας μετά στο επόμενο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα,
ουσιαστικά εισηγούμαστε την αλλαγή του τίτλου της απόφασης.
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Τη διόρθωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα κακώς εγώ το διάβασα σαν ένα εκτός.
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Είναι δύο θέματα.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Προηγείται η ακύρωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα είναι δύο θέματα. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο εκτός.
Έχουμε κάποια ερώτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Να ρωτήσω κάτι;
Να κάνω την εξής ερώτηση. Οπότε αυτό θα παρασύρει και το Δημοτικό
Συμβούλιο;
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Εννοείται.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Θα σας έρθει ενημέρωση, μάλλον θα πάει σε δια περιφοράς σε
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει δηλαδή να περάσει και από Δημοτικό
Συμβούλιο, για την αλλαγή, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά μόνο του τίτλου.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ωραία. Θα κάνω μία ερώτηση, αφού ακούσω και το δεύτερο,
τεχνικής φύσης στην κ. Καλαβρυτινού.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 άρθρα 79 και 82 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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2. Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σχετικά με την έγκριση ή μη πρότασης τροποποίησης Ρ.Σ. για τον ορισμό
χρήσης γης στο Ο.Τ.871 του Δήμου Ηλιούπολης για το κτίριο Ιερού Ναού &
Πνευματικού Κέντρου, της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της
Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ή μη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. του Δήμου
Ηλιούπολης στο Ο.Τ. 871 για την χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος με
κτίρια Ιερού Ναού και Πνευματικού κέντρου της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης
Εκκλησίας της Ελλάδας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο δεύτερο εκτός που έχει να κάνει με τον τίτλο.
Η κ. Καλαβρυτινού έχει το λόγο.
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Που έχει να κάνει με το πρώτο, αλλά είναι ξεχωριστό, είναι
δεύτερο θέμα, αλλά τελείως ξεχωριστό με το πρώτο.
Εδώ λέμε πάλι στο δεύτερο αυτό θέμα, εισηγούμαστε τώρα την έγκριση ή μη
πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρ.Σ. του Δήμου Ηλιούπολης στο Ο.Τ.
871 για την χωροθέτηση κοινωφελούς συγκροτήματος με κτίρια Ιερού Ναού και
Πνευματικού κέντρου της Αιγυπτιακής Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας.
Είναι ο τίτλος ο οποίος και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Αραμπατζή, τον διάβασα
δύο φορές με την διαφορά ότι και εκεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
γράφτηκε σε σχέση με την πρόσκληση και όχι σε σχέση με την εισήγηση.
Αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτό, τί άλλη αλλαγή έχει υπάρξει, έχουμε
κάνει όμως μέσα στην εισήγηση μία αλλαγή. Η αλλαγή είχε σχέση με την συζήτηση
που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε την επισήμανση κατά πόσο αυτό
το ακίνητο είναι της ΕΤΑΔ ή του Ελληνικού Δημοσίου.
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Μετά από συζήτηση με τους δικηγόρους επάνω, διορθώσαμε λοιπόν σε δύο
σημεία που αναφερόμαστε σχετικά σε αυτό και βάλαμε τη διατύπωση, δημόσιο
ακίνητο. Οι δικηγόροι δηλαδή μας το εισηγήθηκαν πώς να το γράψουμε ακριβώς
και είναι ίδια η εισήγηση με την προηγούμενη με τη διάφορά ότι διορθώσαμε
ακριβώς αυτή τη διατύπωση που είχε γίνει επισήμανση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Πρόεδρε, να κάνω μία ερώτηση τεχνικής φύσης και προέκυψε
από την εισήγηση της υπηρεσίας.
Είχαμε πει, μάλλον είχαμε ακούσει από την κ. Καλαβρυτινού, αν θυμάμαι,
ότι υπήρχε κάποιο θέμα και θα ζητούσαμε διευκρινήσεις όσον αφορά το ύψος της
άδειας ή αυτό που πάει να γίνει εκεί, αλλά νομίζω ότι προέκυψε κι ένα θέμα και για
τους άλλους Ναούς. Έχει προχωρήσει η υπηρεσία σε κάτι, να μας ενημερώσει σε
κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση;
Θ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ: Καταρχήν, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς
η απόφασή μας δεν δίνει καμία έγκριση για διαφοροποίηση ύψους, ένα το
κρατούμενο, και δεν αλλάζει η εισήγηση αυτό σε τίποτα. Ο λόγος επίσης που αφορά
το χαρτί που είχαμε κάνει στην Εκκλησία της Ελλάδας σχετικά με τους όρους
δόμησης στις Εκκλησίες τις αντίστοιχες, είναι ότι μας απάντησαν αλλά μας
απάντησαν χωρίς να μας απαντήσουν τελικά, οπότε δεν έχουμε απάντηση από την
Εκκλησία της Ελλάδας.
Εμείς σε αυτό το θέμα δεν εγκρίνουμε κάτι, εξακολουθούμε και εμμένουμε
και περιοριζόμαστε μάλλον σε αυτό που αφορά την χωροθέτησης κα όχι το ύψος
και από εκεί και πέρα η Περιφέρεια ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία ή μας πει να
πούμε την άποψή μας θα αφήσετε αυτό να το διατυπώσουμε σε επόμενη φάση, τις
απόψεις μας ως προς αυτό.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι και αυτό που
θα ψάξω να δω πώς θα το διατυπώσουμε σαν υπηρεσία, αυτή τη στιγμή εμμένουμε
μόνο στη χωροθέτηση.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Καλαβρυτινού.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλη ερώτηση; Το εκτός ημερήσιας περνάει 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 24 του Ν. 3613/2007,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την «Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου
Ηλιούπολης στο Ο.Τ.871για 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 Δημοσίου ακινήτου το οποίο
παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από την ΕΤΑΔ ΑΕ, κειμένου επί των οδών
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 ανωτέρω τοπογραφικό. Στο σχέδιο της πρότασης
συμπεριλαμβάνεται η θέση των κτιρίων, του Ιερού Ναού και του Πνευματικού
Κέντρου με δυνατότητα εξυπηρέτησης συγκέντρωσης τριακοσίων (300) ατόμων
σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας απόφασης.
3.

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής

απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και
στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Μίνωος 8»
8
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: (Υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα.
Στην ουσία το αίτημα είναι για τοποθέτηση Ρ40, απαγόρευση δηλαδή στάσης
και στάθμευσης στο κτίριο επί της Μίνωος 8. Ο άνθρωπος έχει ποσοστό αναπηρίας,
με βάση τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, 85%, και χρήζει συχνής μεταφοράς στο
νοσοκομείο.
Είναι εκτός ημερησίας γιατί σημειώθηκε ένα περιστατικό, ήταν σταθμευμένα
τα αυτοκίνητα μπροστά στο σπίτι και αναγκάστηκαν να περάσουν τον άνθρωπο
πάνω από σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οπότε ήρθαν συγγενείς του σε έξαλλη
κατάσταση να απαιτήσουν να λύσουμε το πρόβλημα.
Και εισηγούμαστε για 1,5 μέτρο παρ’ όλο που αν ήθελε θα μπορούσε να
πάρει και μία στάση στάθμευσης, παρ’ όλα αυτά μας ζητάει μόνο 1,5 μέτρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. Έχουμε κάποια ερώτησή;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Απλά να πω εγώ αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, ότι η απόφαση αυτή
θα έχει ισχύ για μόνο 1 έτος και βλέπουμε πάλι, την ανανεώνουμε, να είναι καλά ο
άνθρωπος, για να μην δημιουργήσουμε μία μόνιμη κατάσταση εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Τοποθέτηση;
Ο κ. Τσουκαλάς έχει το λόγο.
Α.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Εδώ μας λέει ότι ο κύριος, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνει
αυτό, αλλά μας λέει ότι κάνει αιμοκάθαρση. Υπάρχει χαρτί νοσοκομείου ότι κάνει
αιμοκάθαρση και μεταφέρεται με ασθενοφόρο;
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Δεν ξέρουμε για αιμοκάθαρση, δεν το ξέρουμε. Η κ. Πανταζή δεν
ανέφερε αιμοκάθαρση.
Α.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Ξέρω μόνο να σας πω ότι η γνωμάτευση λέει 85% κινητική
αναπηρία, έχει ένα σύνολο παθήσεων, είναι πολύ μεγάλος ο άνθρωπος…
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Και συχνά πηγαίνει στο νοσοκομείο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: … και γι’ αυτό δεν θέλαμε και ποτέ, θεωρούσαμε ότι ήταν αγένεια
να γράψουμε σ’ αυτό το κείμενο ότι αν και εφόσον το εγκρίνουμε θα είναι μέχρι να
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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φύγει ο άνθρωπος από τον μάταιο τούτο κόσμο, είναι αγένεια, γι’ αυτό είπαμε να το
γράψουμε για 1 χρόνο.
Α.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Σαφώς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, απλά να ελεγχθούν αυτά
ότι μεταφέρεται με ασθενοφόρο και ότι έχει ανάγκη, αυτό λέω.
Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Έχουν ελεγχθεί, κ. Τσουκαλά, έχουν ελεγχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε άλλη ερώτηση; Τοποθέτηση; 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 24 του Ν. 3613/2007, τα άρθρα 5 και
34 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 και τον Ν.4530/18,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) και οριζόντιας σήμανσης για την θέση επί της οδού Μίνωος 8. Στην είσοδο
του ακινήτου επί της οδού Μίνωος 8, υφίσταται μικρή κλίμακα επί του
πεζοδρομίου η οποία εξυπηρετεί την πρόσβαση στο κτίριο. Καθώς υπάρχει
σοβαρή κινητική αναπηρία του αιτούντος (85%), ο οποίος χρήζει συχνής
μεταφοράς με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, αυτή καθίσταται αδύνατη όταν
υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα παρά το κράσπεδο. Καθώς το πλάτος του
εναπομείναντος πεζοδρομίου δεν είναι επαρκές για την διέλευση πεζών,
εγκρίνεται η τοποθέτηση σήματος Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση) επί της τοιχοποιΐας του ακινήτου στην ρυμοτομική γραμμή, και η
οριζόντια σήμανση με τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) επί του
οδοστρώματος. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) ισχύει για μήκος
1,50μ., έμπροσθεν της κλίμακας πρόσβασης. Η παρούσα θα ισχύει για ένα (1)
έτος.
3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
10
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ72) στην οδό Κασσάνδρας 22»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 1 θέμα:
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ-72)
στην οδό Κασσάνδρας 22»
Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Και στην Κασσάνδρας και στην Πύρωνος και στην Αγ. Μαρίνης
έχουν φέρει τα δικαιολογητικά που έχει ζητήσει η κ. Παπαϊωάννου, έχουν ελεγχθεί
τα δικαιολογητικά και στην ουσία είναι όλοι με κινητικά προβλήματα και τα
ποσοστά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε να τα περάσουμε όλα; Το 1ο, το 2ο και το 3ο που μας
εισηγείται η κ. Πανταζή ότι είναι με όλα τα εισηγητικά κανονικά;
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Είπα και τα 3 μαζί, γιατί νομίζω ότι χρήζει να κουβεντιάσουμε το
4ο και το 5ο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια ερώτηση; ..Τοποθέτηση;… Ομόφωνα.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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 Κασσάνδρας 22, 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
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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• 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 Κασσάνδρας, θα έχει μήκος
5,50μ 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 ΕΥΑ 8660
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 50/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------2ο
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας(Ρ72) στην οδό Πύρωνος 20»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 2 θέμα:
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας(Ρ-72)
στην οδό Πύρωνος 20»
Έχουμε κάποια ερώτηση; ..Τοποθέτηση;… Ομόφωνα.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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.),

12
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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 Πύρρωνος 20, 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 Πύρρωνος, θα έχει
μήκος 5,50μ. 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 ΙΗΚ 9948 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 51/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
---------------------------
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3ο
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ72)στην οδό Αγ. Μαρίνης 4α»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 3 θέμα:
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ72)στην οδό Αγ. Μαρίνης 4α»
Έχουμε κάποια ερώτηση; ..Τοποθέτηση;… Ομόφωνα.
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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 Αγίας Μαρίνας 4Α , 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 Αγ. Μαρίνας 4Α, θα έχει
μήκος 5.50μ. και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες σήμανσης Ρ-7 2 (χώρος
στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με Αναπηρία
(ΑμεΑ) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί του
πεζοδρομίου.
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αναφέρεται ο αριθμός

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου ΖΜΙ 3304 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 52/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------4ο
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας
στην λεωφόρο Ειρήνης 30-32»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 4 θέμα:
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην
λεωφόρο Ειρήνης 30-32»
Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Στην λεωφ. Ειρήνης έχουμε αίτημα από κάποιο κέντρο
αποκατάστασης το οποίο λέει ότι θα μεταφέρει εκεί την έδρα του και θα έχει
πρόβλημα να προσεγγίζουν τα άτομα αυτά που θα κάνουν την αποκατάσταση και η
εισήγηση η δική μας είναι μία θέση στάθμευσης. Εκεί υπάρχει ήδη παραχώρηση
μίας θέσης για την τράπεζα, την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Άρα έχουμε υπολογίσει ότι μετά τη θέση που έχει παραχωρηθεί στην τράπεζα
θα υπάρξει ένας χώρος που θα είναι στην ουσία χώρος για την κεντρική είσοδο του
εμπορικού κέντρου και αμέσως μετά θα τοποθετηθεί η θέση αυτή για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Ακριβώς δίπλα υπάρχει και ράμπα που θα μπορεί να τους
εξυπηρετήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. Έχουμε ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα.
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Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Πρόεδρε, μία ερώτηση. Το λέω γιατί έχουμε το εισηγητικό
αλλά δεν έχουμε ούτε το σκαρίφημα, δηλαδή δεν μας έχουν έρθει τα υπόλοιπα
στοιχεία. Δεν διαφωνούμε, καταρχήν συμφωνούμε, αλλά…
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Να το βάλω στην οθόνη μήπως και φαίνεται, κ. Αραμπατζή;
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Όχι, δεν το λέω.. αλλά καλό θα ήταν ας είχαμε και τα
υπόλοιπα να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Συμφωνούμε πάντως, είναι προς θετική
κατεύθυνση αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα το 4ο θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

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 Λεωφ. Ειρήνης 30-32 , για λόγους επιβίβασης και
αποβίβασης ατόμων 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 (1) θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα, έμπροσθεν του
εμπορικού κέντρου «Ηλιοτρόπιο», η οποία θα εξυπηρετεί όλα τα άτομα με
αναπηρία (ΑμεΑ) και όχι μόνο τα άτομα που θα επισκέπτονται την
επιστημονική ομάδα ΕΥΛΟΓΟΝ. Η παραπάνω θέση θα είναι δεξιά της
ράμπας ΑμεΑ, θα έχει μήκος 5,50 μ. και θα οριοθετηθεί με δύο πινακίδες
σήμανσης (Ρ-72), (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με Αναπηρία
(ΑμεΑ), οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί του
16
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πεζοδρομίου και με την αντίστοιχη διαγράμμιση στο οδόστρωμα όπως
φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα. Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------5ο
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ72) στο θερινό κινηματογράφο "Μελίνα Μερκούρη" στην οδό Ρ. Φεραίου 8 και
στη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 102 (πλησίον πλατείας Εθνικής Αντίστασης)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 5 θέμα:
«Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας (Ρ-72)
στο θερινό κινηματογράφο "Μελίνα Μερκούρη" στην οδό Ρ. Φεραίου 8 και στη
Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 102 (πλησίον πλατείας Εθνικής Αντίστασης)»
Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Κατόπιν αιτήματος για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης πέριξ της
κεντρικής πλατείας, για να μπορούν τα άτομα με ιδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση
και στη πλατεία και στον κινηματογράφο, προτείνουμε μία θέση στον θερινό
κινηματογράφο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» στην είσοδο επί της Ρήγα Φεραίου 8
όπου είναι η έξοδος κινδύνου εκεί και άλλη μία θέση μπροστά στην παιδική χαρά
που είναι στην Σοφ. Βενιζέλου 102.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 5ο θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),

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
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου δύο (2) θέσεων στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος Ρ. Φεραίου 8 και στη Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 102 (πλησίον
πλατείας Εθνικής Αντίστασης) 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 δύο (2) θέσεων στάθμευσης στο οδόστρωμα. Η μία εξ αυτών
αποφασίζεται να τοποθετηθεί παραπλεύρως της εξόδου

κινδύνου του

θερινού κινηματογράφου «Μελίνα Μερκούρη» στην οδό Ρήγα Φεραίου 8 &
και η άλλη εξ αυτών να τοποθετηθεί παραπλεύρως της εισόδου της παιδικής
χαράς, επί της λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 102. Οι παραπάνω θέσεις θα έχουν
μήκος 5,50 μ. και θα οριοθετηθούν με δύο πινακίδες σήμανσης (Ρ-72),
(χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίες
θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου και με
την αντίστοιχη διαγράμμιση στο οδόστρωμα. Πάνω στα απαγορευτικά
σήματα Ρ-72 θα

αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------6ο
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας (Ρ72) στην οδό Τοσίτσα 23Β»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 6 θέμα:
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας(Ρ-72)
στην οδό Τοσίτσα 23Β»
Η κ. Πανταζή έχει το λόγο.
Β.ΠΑΝΤΑΖΗ: Θα σας τα κάνω πάλι σύμπτυξη, το 6, το 7 και το 8 είναι ανανεώσεις
για χώρους που έχουμε ήδη παραχωρήσει.
Έχει ζητήσει η κ. Παπαϊωάννου τα όποια συμπληρωματικά δικαιολογητικά
και έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; ..Τοποθέτηση; …Ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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 ανανέωση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος στην οδό Τοσίτσα 23Β, 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
ανανέωση δύο (2) ετών για τη θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα αναπηρικού
αυτοκινήτου η οποία χορηγήθηκε με την 121/18 απόφαση ΔΣ. Ο χώρος
στάθμευσης έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου επί της οδού Τοσίτσα ,
θα έχει μήκος 5.50μ. και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες σήμανσης Ρ-72
(χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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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 ΚΧΧ 5717 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. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η
προηγούμενη απόφαση 121/18 του Δ.Σ. παύει να ισχύει.
2.- Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
----------------------------7ο
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας (Ρ72) στην οδό Πύρωνος 15»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 7 θέμα:
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας (Ρ72)στην οδό Πύρωνος 15»
Ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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 ανανέωση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος στην οδό Πύρρωνος 15, για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης
ατόμου με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη:
20
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• 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
ανανέωση δύο (2) ετών για τη θέση στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου η
οποία χορηγήθηκε με την 61/18 απόφαση ΔΣ. Ο χώρος στάθμευσης
έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου επί της οδού Πύρρωνος , θα έχει
μήκος 5.50μ. 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 ΖΖΤ 3216 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. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η
προηγούμενη απόφαση 61/18 του Δ.Σ. παύει να ισχύει.
2.- Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------8ο
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας (Ρ72) στην οδό Λεωνιδίου 15»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 8 θέμα:
«Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας(Ρ-72)
στην οδό Λεωνιδίου 15»
Ομόφωνα;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
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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 ανανέωση χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) επί του
οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Λεωνιδίου15 & Πύρρωνος 15, 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
ανανέωση δύο (2) ετών για τη θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα η οποία
χορηγήθηκε με την 242/18 απόφαση ΔΣ. Ο χώρος στάθμευσης έμπροσθεν της
πρόσοψης του ακινήτου επί της οδού Λεωνιδίου, θα έχει μήκος 5.50μ. 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 ΖΗΙ 6161 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. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη
απόφαση 242/18 του Δ.Σ. παύει να ισχύει.
2.-Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
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9ο
«Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40
για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Σολωμού 43»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το με αριθ. 9 θέμα: «Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού
σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην
οδό Σολωμού 43», αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται… αναβάλλεται.
-----------------------------10 ο
«Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40
για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Σουνίου 19»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το με αριθ. 10 θέμα: «Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού
σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην
οδό Σουνίου 19», αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται… αναβάλλεται.
-----------------------------11 ο
«Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από την οδό Αρχιμήδους 8 στη συμβολή των
οδών Σ. Βενιζέλου και Μαραθωνομάχων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το με αριθ. 11 θέμα: «Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από την οδό
Αρχιμήδους 8 στη συμβολή των οδών Σ. Βενιζέλου και Μαραθωνομάχων»,
αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται… αναβάλλεται.
-----------------------------12 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Κάλβου 10»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 12 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Κάλβου 10»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: (Γεωπόνος Δήμου Ηλιούπολης): Καλημέρα.
Στην οδό Κάλβου 10 είναι μία πάρα πολύ μικρή οδός, με ένα πάρα πολύ
στενό πεζοδρόμιο, δεν ξέρω αν έχετε το υλικό, την εισήγηση με τις φωτογραφίες
και κατά πόσο μπορούν να τα δουν τα υπόλοιπα μέλη, αλλά εισηγούμαστε αρνητικά
ως προς την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου αν και απ’ ότι θυμάμαι εφάπτεται
ακριβώς της μάντρας αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο δέντρο το οποίο είναι κρίμα να
κοπεί γιατί και δεν εμποδίζει ιδιαίτερα τους πεζούς, αν και είναι μικρό το πεζοδόμιο
και έχουμε και μία εσοχή για κάδο εκεί, αλλά και έχει προκαλέσει πάρα πολύ μικρά
προβλήματα στο πεζοδρόμιο, οπότε εκτιμώ βάσει του Κτιριοδομικού Κανονισμού
να ενημερώσουμε τον παρόδιο ιδιοκτήτη να κάνει κάποιες επισκευές ή θα δούμε
εδώ με τις ανοχές που έχουμε ως προς την εργολαβία μήπως το φτιάξουμε εμείς.
Άρα είναι αρνητική η εισήγηση ως προς την κοπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 12ο θέμα για την Κάλβου 10.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του πεύκου επί της οδού
Κάλβου 10
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο
ένωσης με τον κορμό
3. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------13 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Μ. Αντύπα
63»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 13 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Μ. Αντύπα 63»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην Μαρ. Αντύπα 63, ακριβώς εκεί έχουμε έναν
βραχυχίτωνα. Ο βραχυχίτωνας είναι ένα δέντρο το οποίο όντως παρουσιάζει
προβλήματα με το ριζικό του σύστημα γιατί είναι επιφανειακό και σηκώνει τις
πλάκες.
Εκεί έχουν σηκωθεί πάρα πολύ οι πλάκες, ακριβώς μετά τον βραχυχίτωνα σε
2 πλάκες υπάρχει άστρωτο πεζοδρόμιο, άρα έχουμε μία υψομετρική διαφορά, και
ακριβώς στο σημείο του δέντρου, σε απόσταση 40 εκατοστών, υπάρχει κολώνα του
ΟΤΕ εκεί. Άρα είναι λίγο δυσπρόσιτη και δυσδιάβατη η περιοχή για τους δημότες,
όντως.
Όμως δεν εισηγούμαστε, επειδή το δέντρο είναι μεγάλο, εγώ δεν εισηγούμαι
για την κοπή του δέντρου παρά είπαμε θα κάνουμε κάποιες ενέργειες και
ετοιμάζουμε έγγραφο για απομάκρυνση της κολώνας ώστε να γίνεται ελεύθερα η
διέλευση και να κάνουμε αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω γνωρίζουμε αρκετοί το συγκεκριμένο σημείο εκεί. Έχουμε
ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 13ο θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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1. Απορρίπτει την απομάκρυνση του δέντρου από πεζοδρόμιο επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 63
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου και με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών. Επιπροσθέτως με δεδομένο ότι σε κοντινή απόσταση από το δέντρο
δεν έχει κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο, είναι επιτακτική ανάγκη η κατασκευή
του για να εξαλειφθούν και οι υψομετρικές διαφορές, που δημιουργούν σοβαρό
πρόβλημα στην διάβαση των πεζών. Επίσης στο πλαίσιο της διασφάλισης των
απαιτούμενων αποστάσεων για την άνετη και ελεύθερη διέλευση των πεζών στο
σημείο αυτό, θα γίνουν ενέργειες μεταφοράς μιας κολώνας του ΟΤΕ που
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 0,50 μ από το δέντρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------14 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Αλιμούντος 7»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 14 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Αλιμούντος 7»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην οδό Αλιμούντος και Θεοτοκοπούλου, αν θυμάμαι καλά,
έχουμε δύο δέντρα μέσης ανάπτυξης, τα έχουν περιποιηθεί εκεί οι άνθρωποι, έχουν
διαγραμμίσει και με ασβέστη ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου, έχουμε
ελαφρές ανασηκώσεις. Δεν μιλάμε τώρα για απομάκρυνση των δέντρων σε καμία
περίπτωση. Μιλάμε για ενημέρωση και αποκατάσταση πεζοδρομίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίπου παρόμοιο δηλαδή με το προηγούμενο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Αυτό είναι ακόμα… έχει πολύ μικρότερες ζημιές, είναι πολύ
ελαφριές οι ανασηκώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση έχουμε; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 14ο θέμα.
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.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου από πεζοδρόμιο
στην οδό Αλιμούντος 7
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο
ένωσης με τον κορμό.
3. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------15 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Αθηνοδώρου
19»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 15 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Αθηνοδώρου 19»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στην Αθηναδώρου 19 έχουμε 4 μεγάλα πεύκα. Επ’ ουδενή
λόγο δεν συζητάμε για απομάκρυνση. Αυτά δηλαδή είναι θεόρατα, δεν εμποδίζουν
το πεζοδρόμιο, έχουμε μεγάλο πεζοδρόμιο εκεί, έχουμε ελεύθερη διέλευση. Έχει
κοπεί ένα πεύκο, υπάρχει ελεύθερη φυτοδόχος εκεί, υπάρχουν ανωμαλίες στις
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πλάκες του πεζοδρομίου. Μιλάμε μόνο για ενημέρωση αποκατάστασης
πεζοδρομίου.
Σε όλα τα αιτήματα που εξετάζουμε θα δούμε μέχρι πού χωράνε να μπουν
στην εργολαβία μας, διαφορετικά θα γίνει ενημέρωση για αποκατάσταση από τον
παρόδιο σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό. Αυτή είναι η πολιτική και η
γραμμή την οποία ακολουθούμε.
Άρα δεν μιλάμε για κοπή δέντρων εκεί. Μιλάμε για μεγάλα πεύκα τα οποία
στηρίζονται και ωραία, ούτε γέρνουν, είναι μία χαρά δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση έχουμε; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 15ο θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των πεύκων στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Αλιμούντος 19
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο
ένωσης με τον κορμό.
3. Εγκρίνει η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
------------------------------
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16 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Σμύρνης 18»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 16 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Σμύρνης 18»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Εδώ έχουμε 3 μεγάλες κουκουναριές, τεράστιες, με ωραίο
ίσκιο επάνω στο πεζοδρόμιο. Έχουν πραγματικά δημιουργήσει τρομακτικό
πρόβλημα στο πεζοδρόμιο, το πεζοδρόμιο είναι δηλαδή, συγνώμη για την έκφραση,
είναι μεγάλο μπάχαλο εκεί, δεν μπορείς να περπατήσεις, ηλικιωμένος πέφτει
σίγουρα
Δεν μιλάμε για απομάκρυνση των δέντρων, μιλάμε για αποκατάσταση
πεζοδρομίου με ριζοτομές εκεί να κάνουμε και τυχαίνει τώρα εκεί, έχουμε και την
εργολαβία, οι ρίζες έχουν βγει και στο δρόμο, έχουμε προβλήματα και στο δρόμο
εκεί, στην άσφαλτο.
Άρα εκεί θα κάνουμε παρέμβαση οπωσδήποτε εμείς, οπότε εκτιμώ ότι θα
φτιάξουμε και το πεζοδρόμιο εκεί. Δεν μιλάμε για κοπές δέντρων, με τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση είναι αρνητική ως προς την κοπή.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Αρνητική για κοπή, αποκατάσταση οπωσδήποτε γιατί είναι
πολύ χάλια εκεί το πεζοδρόμιο, αλλά έχουμε και άμεσα επέμβαση επειδή την
εργολαβία έχουμε υπογράψει την σύμβαση για να φτιάξουμε το δρόμο, τώρα
υπογράφουμε και την σύμβαση και για τα πεζοδρόμια και εκτιμώ ότι θα το κάνουμε
άμεσα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 16ο θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
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1. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των πεύκων στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Σμύρνης 18
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών,
στις ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο
ένωσης με τον κορμό.
3. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------17 ο
«Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Στ. Σαράφη
34»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθ. 17 θέμα: «Αίτημα
για απομάκρυνση δένδρων από το πεζοδρόμιο στην οδό Στ. Σαράφη 34»
Ο κ. Κολυμπίρης έχει το λόγο.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Στο 34 έχουμε ένα μεγάλο δέντρο το οποίο είναι κλαδεμένο,
είναι μια χαρά το δεντράκι. Οι ανωμαλίες στην Στέφανου Σαράφη που έχει
δημιουργήσει είναι μπροστά από μία μονοκατοικία αυτό, είναι πάρα πολύ μικρές,
ανεπαίσθητες θα έλεγα, είναι υπερβολικό το αίτημα για κοπή δέντρου, δεν το
συζητάμε καν. Είναι ανεπαίσθητες και προχωράς, ούτε καν μπορεί να χτυπήσεις.
Είναι πολύ μικρή η ανωμαλία. Είναι καλοσυντηρημένο το πεζοδρόμιο, άρα θα πάμε
μόνο για αποκατάσταση εκεί, δεν μιλάμε για κοπή δέντρου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Τοποθέτηση; Ομόφωνα το 17ο θέμα.
Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Πρόεδρε, να δώσουμε συγχαρητήρια στην υπηρεσία και στον
κ. Κολυμπίρη για τις εισηγήσεις και φωτογραφίες, και έγγραφα. Συγχαρητήρια.
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Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, τη δουλειά μας κάνουμε.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, με πολύ σεβασμό, είναι ότι έχω μία
υποχρέωση σε κάποιον κύριο από την Επιτροπή του οποίου, συγνώμη, να με
συγχωρέσετε, δεν συγκράτησα το όνομα.
Είχε ζητήσει ο κύριος να κάνουμε μία αυτοψία για κάποιο κόψιμο δέντρων
που έχουν γίνει κάτω στον ΟΤΕ. Θα παρακαλούσα πολύ να επικοινωνήσουμε και
να πάμε να κάνουμε αυτήν την αυτοψία για να δούμε ακριβώς τί έχει γίνει, γιατί….
Α.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ο κ. Καρανδρέας το είχε ζητήσει, ο κ. Καρανδρέας.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Ο κ. Καρανδρέας; Θα βρω το τηλέφωνό του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τσουκαλά, να το μεταφέρετε στον κ. Καρανδρέα ότι η
υπηρεσία και ο κ. Κολυμπίρης είναι στη διάθεσή του.
Δ.ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ: Θα τον πάρω τηλέφωνο, δεν θυμόμουν πώς τον έλεγαν, χίλια
συγνώμη.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29
ΝΟΜΟΣ 4495/2017, την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός
(ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Απορρίπτει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Στέφανου Σαράφη 34
2. Εγκρίνει την αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της
ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης
των πεζών.
Εάν χρειαστεί μπορεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών, στις ανεπτυγμένες
ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με τον
κορμό.
3. Εγκρίνει την τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία
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4. επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Με δεδομένο ότι ζητούνται και δυο νέες θέσεις φύτευσης στο πεζοδρόμιο, η
υπηρεσία μας θα υποδείξει τα σημεία αυτά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
-----------------------------18 ο
«Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το με αριθ. 18 θέμα: «Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων»,
αναβάλλεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αναβάλλεται… αναβάλλεται.
-----------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή ολοκληρώθηκε, σας ευχαριστώ για
την παρουσία σας, καλή συνέχεια.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΑΝΤΖΙΝΑΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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