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Απόσπασμα από τα Πρακτικά
Αρ. Απόφασης 23
Το Συμβούλιο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε σήμερα, ημέρα
Τρίτη 5-04-2011 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, της οδού
Καλλέργη 142, μετά από εμπρόθεσμη πρόσκληση του προέδρου της Ε΄
Δημοτικής Κοινότητας, κ. Σκορδίλη Θεόδωρου, με αριθμό πρωτοκόλλου
134/5-04-2011, που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες δέκα (10) συμβούλους, τους πιο
κάτω:
1. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
2.

ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ

3. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4. ΔΑΒΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟ
5. ΔΟΥΡΕΚΑ – ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΚΑΡΛΕ – ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
7. ΚΟΥΒΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
9. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ- ΡΟΔΗ
10. ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
Δεν προσήλθε ο Σύμβουλος

: - ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ: Ο Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, κ. Σκορδίλης
Θεόδωρος.
Γραμματέας. Ο μόνιμος υπάλληλος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, κ.
Δουρέκας Κυριάκος.
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ΘΕΜΑ 2ο : Υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του πάρκου
Δηλαβέρη
Το Συμβούλιο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας συζητεί το πιο πάνω θέμα, με
πρόταση του προέδρου κ. Θεόδωρου Σκορδίλη, που έφερε σε ενιαίο κείμενο,
για ψήφιση τις προτάσεις που υπεβλήθησαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση,
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη τις
υποβληθείσες προτάσεις που έχουν ως εξής:
Άμεσος καθαρισμός του πάρκου από τα υπάρχοντα αδρανή υλικά του
Δήμου.
2. Φωτισμός και κατάλληλος χρωματισμός των καμινάδων.
3. Επισκευή και συντήρηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν:
α. του γηπέδου μπάσκετ.
β. της μαρμάρινης πίστας του SKATEBOARD,
γ. της χτιστής σκακιέρας
4. Ανακαίνιση της παιδικής χαράς.
5. Ανάπλαση του πρασίνου του πάρκου και δενδροφύτευσή του σε συνεργασία
με τοπικούς συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις, με φυτά της Ελληνικής
φύσης και δέντρα υψηλής ανάπτυξης για τη δημιουργία σκιάς. Δημιουργία
βοτανικού κήπου και εγκατάσταση συστήματος αυτομάτου ποτίσματος.
6. Παράλληλη αξιοποίηση του πάρκου για εκπαιδευτικό σκοπό:
- ενημέρωση των μαθητών για θέματα ανακύκλωσης- εξοικονόμησης
ενέργειας
7. Δημιουργία και τοποθέτηση σε κεντρικό σημείο της προτομής του δωρητή
του κτήματος Κρίτωνα Δηλαβέρη.
8. Κατασκευή αμφιθεάτρου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
κατά τους θερινούς μήνες.
9. Εγκατάσταση και λειτουργία μικρού τραίνου για την ξενάγηση των μικρών
επισκεπτών του πάρκου.
10. Kατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5.
11. Αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ ή με σύμπραξη
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
1.

Προτάσεις για την αξιοποίηση του κτιρίου και των φούρνων:
• Μεταστέγαση της ΔΗΡΑΠ και της Δημοτικής Αστυνομίας .
• Λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα σε αυστηρά
προκαθορισμένο χώρο.
• Επισκευή των φούρνων και μετατροπή τους σε χώρους εκμάθησης και
ανάδειξης της τέχνης του πηλού και της αγγειοπλαστικής ή άλλων
δημιουργικών ασχολιών για παιδιά ή και για ενήλικες.
• Δημιουργία λέσχης δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
• Λειτουργία θερινού κινηματογράφου στην ταράτσα του κτιρίου.
• Δημιουργία χώρου για τη διοργάνωση εκθέσεων.
Τέλος απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση των υποδομών που
προτείνεται να δημιουργηθούν είναι:
• Η κατασκευή περίφραξης του πάρκου και η φύλαξη – περιφρούρηση των
εισόδων.
• Η φροντίδα για την καθαριότητα του πάρκου
Το Συμβούλιο της Ε Δημοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 άρθρο 83 «περί αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων».
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Αφού ακούστηκαν οι απόψεις και των μελών του σώματος επί κάθε μίας
πρότασης που λεπτομερώς καταγράφονται στα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα εισηγείται τη υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων:
• Άμεσο καθαρισμό του πάρκου από τα υπάρχοντα αδρανή υλικά του
Δήμου.
• Φωτισμό και κατάλληλο χρωματισμό των καμινάδων.
• Επισκευή και συντήρηση των υποδομών που ήδη υπάρχουν:
• α. του γηπέδου μπάσκετ.
• β. της μαρμάρινης πίστας του SKATEBOARD,
• γ. της χτιστής σκακιέρας
• Ανακαίνιση της παιδικής χαράς.
• Ανάπλαση του πρασίνου του πάρκου και δενδροφύτευσή του σε
συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις, με φυτά
της Ελληνικής φύσης και δέντρα υψηλής ανάπτυξης για τη δημιουργία
σκιάς. Δημιουργία βοτανικού κήπου και εγκατάσταση συστήματος
αυτομάτου ποτίσματος.
• Παράλληλη αξιοποίηση του πάρκου για εκπαιδευτικό σκοπό:
- ενημέρωση των μαθητών για θέματα ανακύκλωσης- εξοικονόμησης
ενέργειας
• Δημιουργία και τοποθέτηση σε κεντρικό σημείο της προτομής του δωρητή
• του κτήματος Κρίτωνα Δηλαβέρη.
• Επισκευή των φούρνων και μετατροπή τους σε χώρους εκμάθησης και
ανάδειξης της τέχνης του πηλού και της αγγειοπλαστικής ή άλλων
δημιουργικών ασχολιών για παιδιά ή και για ενήλικες.
• Δημιουργία λέσχης δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
• Λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου στην ταράτσα του κτιρίου.
• Δημιουργία χώρου για τη διοργάνωση εκθέσεων.
Για τη διατήρηση των προτεινόμενων υποδομών απαραίτητη κρίνεται:
• Η κατασκευή περίφραξης του πάρκου και η φύλαξη – περιφρούρηση των
εισόδων.
• Η διαρκής φροντίδα για την καθαριότητα του πάρκου
Κατά πλειοψηφία εισηγείται την υλοποίηση των προτάσεων:
• Κατασκευή αμφιθεάτρου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
κατά τους θερινούς μήνες.
• Μεταστέγαση της ΔΗΡΑΠ και της Δημοτικής Αστυνομίας στα κτίρια που
υπάρχουν επί της οδού Θηβών.
• Λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα σε αυστηρά
προκαθορισμένο χώρο.
Επίσης προτείνεται και όλες οι δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν στο
Πάρκο Δηλαβέρη να είναι να είναι δημοτικού χαρακτήρα.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 24-11-10
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ
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