
        Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 2113/15.01.2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  001/2016                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για πρόταση αποκλειστικής 

διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με 

χρηματοδότηση από το Δήμο Ιλίου 

Σήμερα στις 14 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 833/08.01.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  08.01.2016.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β. & Πατακιάς Π. αποχώρησαν στα θέματα 1, 2 & 3 εκτός ημερησίας 

διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη με την 

απόλυτη πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που 

αφορά την «Λήψη απόφασης για πρόταση αποκλειστικής διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με χρηματοδότηση από το Δήμο Ιλίου», λόγω του 

επείγοντος του θέματος εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος 

    ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο 

για το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για πρόταση 

αποκλειστικής διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» με 

χρηματοδότηση από το Δήμο Ιλίου και δίνει τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι: 

«Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” παρουσιάζει σήμερα 

εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης. Οι εικόνες αυτές πληγώνουν και αδικούν κατάφορα όλους 

τους κατοίκους του Ιλίου, τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και όλους αυτούς που το 

επισκέπτονται, οι οποίοι λόγω άγνοιας χρεώνουν αδίκως τη Δημοτική Αρχή ως υπεύθυνη για τη 

σημερινή του κατάσταση. 

Ο υπαίτιος για την σημερινή κατάσταση είναι το ΥΠΕΚΑ το οποίο μέχρι σήμερα διόριζε το 

διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του Πάρκου του οποίου είχε και την εποπτεία. Στην 

συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση η διαχείριση του Πάρκου πέρασε στον ΑΣΔΑ χωρίς όμως την 

εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες. 

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την απαξίωση του 

Πάρκου.  

Με αφορμή την επιστολή «τελεσίγραφο» που έστειλε στον ΑΣΔΑ ο υπουργός ΥΠΕΚΑ κος 

Τσιρώνης, στην οποία αναφέρει, ή το παραλαμβάνετε με τα χρέη του, ή ξανακάνω φορέα 

διαχείρισης και το διαχειρίζεται το ΥΠΕΚΑ, εμείς απαντάμε ως εξής:  

Ο ΑΣΔΑ δεν διαθέτει τα κονδύλια που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών 

δαπανών, την Υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρησή του. 

Το Πάρκο βρίσκεται στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας και ο Δήμος Ιλίου έχει την 

αρμοδιότητα της αδειοδότησης ανάπτυξης δραστηριοτήτων εντός αυτού.  

Επίσης, ο Δήμος μας διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, σιδηρουργούς, ξυλουργούς, δενδροκηπουρούς, 

γεωπόνους, συντηρητές πρασίνου, προσωπικό καθαριότητας και ό,τι άλλο χρειάζεται για την 

αναβάθμιση του Πάρκου). 

Επιπλέον, από τη στιγμή που το Αρμόδιο Υπουργείο δεν διαθέτει τα χρήματα που 

απαιτούνται παρά την συνταγματική του υποχρέωση (αρθ. 102 του Συντάγματος), ο Δήμος μας θα 
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διαθέσει από το οικονομικό του αποθεματικό, όσα χρήματα απαιτηθούν, προκειμένου να διασωθεί 

το Πάρκο. 

Ύστερα από τα παραπάνω, ζητάμε την παραχώρηση του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου, 

ως τη μόνη λύση για τη διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα του και τη μετατροπή 

του σε “στολίδι” το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Δυτικής 

Αθήνας και όχι μόνο. 

Είναι αυτονόητο ότι η πιθανή παραχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς τα χρέη 

που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα από το φορέα διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ. Κάθε 

διαφορετική απόφαση του Υπουργείου είναι επίσης αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει τα ίδια ή 

καλύτερα αποτελέσματα από την πρότασή μας.  

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε πως δεν επιθυμούμε να διαχειριστούμε ούτε ένα ευρώ από 

το ποσό των 700.000 €, που ανακοίνωσε ο υπουργός εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και 

τον οποίο ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον του.  

Ωστόσο, με δεδομένο ότι το παραπάνω εξειδικευμένο κονδύλιο δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή την αποπληρωμή χρεών του φορέα 

διαχείρισης, θα μπορούσε όμως, να διατεθεί μέσω ΑΣΔΑ ή του ίδιου του Υπουργείου σε κάποιο 

από τα έργα που είναι απαραίτητα.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                          ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ  

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 

Β. Ζητάμε την παραχώρηση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

στο Δήμο Ιλίου, ως τη μόνη λύση για τη διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα του και τη 

μετατροπή του σε “στολίδι” το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Δυτικής 

Αθήνας και όχι μόνο, για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

Οι κ.κ. Κάβουρας Κ., Μπατσής Χ. & Τσακανίκας Α. Δ.Σ. της παράταξης «Συνεργασία Ριζοσπαστικής 

Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», οι κ.κ. Τσίτσου Σ. & Σταματόπουλος Δ.Σ. της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση» & οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» 

απέχουν. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

               

             ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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