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ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 17.05.2012, ενέκρινε

ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

«Αντώνης Τρίτσης»:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την Κεντρική Διοίκηση και ιδιαίτερα το

ΥΠΕΚΑ ως αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει το φορέα διαχείρισης του Πάρκου

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»,  για την εγκληματική εγκατάλειψη που

διαπράττεται στο Πάρκο και με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης αυτού, που

είναι συνέχεια της πολιτικής αναλγησίας και αδιαφορίας που διακατέχει την Κεντρική Διοίκηση για

τον τομέα της Δυτικής Αθήνας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με αίσθημα ευθύνης και ανησυχίας για τη σημερινή εικόνα του Πάρκου

και ύστερα από τον ανεξήγητο αποκλεισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στη συμμετοχή

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Διαχείρισης του Φορέα, καταδεικνύει την πρόθεση της

Κεντρικής Διοίκησης για πλήρη απαξίωση  του Πάρκου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το Πάρκο καταστρέφεται, καλούμαστε να προλάβουμε τις πραγματικά ανυπολόγιστες συνέπειες

που μπορεί να έχει μια τέτοια οικολογική καταστροφή. Οι ελπίδες πλέον για τη διάσωση αυτής

της μοναδικής όασης πρασίνου στη Δυτική Αθήνα, μπορούν να στηριχθούν στην παραχώρηση

του Πάρκου προς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη μετεξέλιξη του ΑΣΔΑ σε Διαβαθμικό

Σύνδεσμο μεταξύ του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και των 7 Δήμων που

συμμετέχουν στον ΑΣΔΑ, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν:

Ø Ο Δημόσιος χαρακτήρας του

Ø Η ελεύθερη και δωρεάν χρήση του Πάρκου

Ø Η ελεύθερη πρόσβαση

Ø Η ολοκλήρωση των έργων που έχουν σχεδιαστεί



Ø Η παρεμπόδιση σε κάθε μορφή ανεξέλεγκτης επιχειρηματικής δράσης

Ø Οι ελεύθεροι χώροι να είναι χώροι άθλησης, ψυχαγωγίας αναψυχής και κοινωνικών

εξυπηρετήσεων για όλους τους πολίτες.

Τέλος ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης και ο σωστός σχεδιασμός

στις χρήσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς τη σημερινή

ανεξέλεγκτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες), Μ.Κ.Ο., κ.λπ..

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

· Στο ΥΠΕΚΑ

· Στην Περιφέρεια Δυτικού Τομέα

· Στον ΑΣΔΑ

· Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

· Στον Τοπικό Τύπο

· Στο Internet

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος
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