
    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ – ΥΟΛΑΡΓΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΓΟΤ 

           

                                                ΑΠΟΦΑΗ    ΤΠ’ ΑΡΙΘ  8/2011 

Παπάγνπ ζήκεξα ηελ 27ε Απξηιίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18.00  ζην  Καηάζηεκα ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παπάγνπ (Αλαζηάζεσο 90) ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ην  πκβνύιην ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παπάγνπ, θαηόπηλ ηεο  ππ’ αξηζ. πξση. 9690/20-4-2011 πξνζθιήζεσο ηεο  
Πξνέδξνπ απηνύ θαο Υξύζαο Παξίζε. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 11 κειώλ επξέζεζαλ  παξόληα 
10  θαη απνύζα 1 ήηνη :  

ΠΑΡΟΝΣΕ:  Υξύζα Παξίζε, Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Μαξία Νηθνιατδνπ, Δπζηάζηνο Κίληδηνο, 
Ζιίαο Μσξαγηάλλεο, Υξηζηίλα Θσκνπνύινπ, Μηραήι Υαηδήο, Γεώξγηνο Σζνπξνπιήο, Αιέμαλδξνο 
Μειηζζάξεο – Παπαληθνιάνπ, Νεθέιε – Αλησλία Μπίηζε.    

ΑΠΟΝΣΕ:    Αηθαηεξίλε Κνκηώηε. 

ε Πξόεδξνο θα Υξύζα Παξίζε, παξνπζία ηνπ εηδηθνύ γξακκαηέα ππαιιήινπ Λνπθά 
ηξαβόιαηκνπ, θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

2ν  ΘΕΜΑ: Πξόηαζε γηα ηελ επηινγή ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ Αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ. 

Ζ Πξόεδξνο θπξία Υξύζα Παξίζε, εηζεγνύκελε ην ζέκα, είπε όηη  ν ύλδεζκνο Μαθεδόλσλ θαη 
Θξαθώλ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ, δώξηζε ζην Γήκν Παπάγνπ – Υνιαξγνύ έλαλ αλδξηάληα ηνπ 
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζε ηνπ Γήκνπ. 

Ο αλσηέξσ ύλδεζκνο, πξόηεηλε σο ζέζεηο : 

α. Σελ είζνδν ηνπ Γήκνπ από ηε Λεσθόξν Παλ. Καλειιόπνπινπ ( έλαληη κεγάξνπ Α.Ο.Ο.Α.) θαη 

β. Σνλ πξν ηνπ Γεκαξρείνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ ρώξν. 

Ο Γήκαξρνο Παπάγνπ – Υνιαξγνύ, δήηεζε ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παπάγνπ γηα 
ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ αλδξηάληα. 

ύκθσλα κε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ Μαθεδόλσλ θαη Θξαθώλ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ, ν 
αλδξηάληαο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξνπιάζκαηνο. Ο αλδξηάληαο ζα είλαη 
νξεηράιθηλνο θαη ζα ηνπνζεηεζεί επί αλαιόγνπ κεγέζνπο καξκάξηλεο βάζεο. ρέδην ηνπ αλδξηάληα, 
κε βάζε θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, ζα ππνβιεζεί κόιηο θαζνξηζηεί ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα 
ηνπνζεηεζεί. Σν ζύλνιν ησλ εμόδσλ ( ακνηβή γιύπηξηαο, ρύηεπζε, κεηαθνξέο, θαηαζθεπή βάζεο, 
δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ), αλαιακβάλεηαη εμ ‘ νινθιήξνπ από ηνλ αξρηηέθηνλα θύξην 
Μπάκπε ηάτθν, ν νπνίνο, όπσο είλαη γλσζηό, έρεη πξνβεί ζην παξειζόλ θαη ζε άιιεο δσξεέο πξνο 
ην Γήκν Παπάγνπ. Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. 

Ζ ηνπνζέηεζε αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ Αηηηθή, απνηειεί παλειιήλην αίηεκα εδώ 
θαη δεθαεηίεο. Πνιινί ζύιινγνη, θνξείο θαη ζσκαηεία ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζηελ ππόινηπε ρώξα, 



έρνπλ ζέζεη σο ζηόρν ηελ ηνπνζέηεζε αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηελ Αηηηθή. Αληίζηνηρεο 
πξνζπάζεηεο γίλνληαη θαη από Μαθεδνληθέο Δλώζεηο νκνγελώλ. ην δηαδίθηπν ππάξρεη εθηελήο 
ζπδήηεζε γηα ην ζέκα, ελώ, εηδηθά ζην Facebook, ππάξρεη ζειίδα κε ηνλ ηίηιν « ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ 
ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ», κε άλσ ησλ 10.000 κέιε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε ζέζε πνπ ζα πξνηαζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλδξηάληα ηνπ Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ, ζα πξέπεη λα είλαη πξνβεβιεκέλε, ώζηε λα είλαη νξαηόο από όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξν θόζκν θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά όξηα ηνπ Γήκνπ καο. 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη σο θαηαιιειόηεξε ζέζε απηή επί ηεο λεζίδαο κεηαμύ 
ηεο νδνύ Πίλδνπ θαη ηεο  ιεσθόξνπ  Παλ. Καλειιόπνπινπ. Ζ ζέζε απηή έρεη ην πιενλέθηεκα όηη 
βξίζθεηαη ζε ζεκείν από ην νπνίν δηέξρνληαη νη εηζεξρόκελνη πξνο ηελ Αζήλα θαη νη κεηαβαίλνληεο 
πξνο ην αεξνδξόκην «Δι. ΒΔΝΗΕΔΛΟ», κεηαμύ ησλ νπνίσλ πνιινί μέλνη, εγέηεο ρσξώλ θαη άιιεο 
πξνζσπηθόηεηεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο εηζήγεζεο, ην ιόγν έιαβαλ πνιινί ύκβνπινη πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνύλ 
επί ηνπ ζέκαηνο. 

Ο ύκβνπινο θύξηνο Γεώξγηνο Σζνπξνπιήο, δήισζε: «Σςμθωνώ, καη’ απσήν με ηη δωπεά, αλλά 
θα ήηαν καλύηεπο να δίδονηαι πποηεπαιόηηηερ ζε κοινωνικέρ ανάγκερ με ανθπώπινερ πποεκηάζειρ». 

Ο ύκβνπινο θύξηνο Αιέμαλδξνο Μειηζζάξεο, δήισζε: «Είμαι κάθεηα ανηίθεηορ με ηην 
ηοποθέηηζη ηος ανδπιάνηα ανεξαπηήηωρ θέζεωρ. Σςνεπώρ, πποηείνω να μην ηοποθεηηθεί ποςθενά». 

Ο ύκβνπινο θύξηνο Μηραήι Υαηδήο δήισζε: «Καλώρ να ηοποθεηηθεί ο ανδπιάνηαρ, διόηι δεν 
ππέπει να ξεσνάμε ηην Ιζηοπία μαρ». 

Ο ύκβνπινο θύξηνο Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο δήισζε: «Σςμθωνώ και με ηην ζςγκεκπιμένη 
ππωηοβοςλία, αλλά και με ηον πποηεινόμενο σώπο». 

Ο ύκβνπινο θύξηνο Δπζηάζηνο Κίληδηνο δήισζε: «Σςμθωνώ, διόηι η διάζωζη ηηρ Ιζηοπικήρ 
Μνήμηρ, είναι βαζική για ηην επιβίωζή μαρ ωρ Έθνορ». 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζέκα ηέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη ην Σνπηθό πκβνύιην                                                                     

                                     ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ θαηά πιεηνςεθία 

Με ςήθνπο 8 ΝΑΙ έλαληη 2 ΟΥΙ (ησλ θ.θ. Αιέμαλδξνπ Μειηζζάξε θαη Νεθέιεο–Αλησλίαο 
Μπίηζε) 

Εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην Παπάγνπ – Υνιαξγνύ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αλδξηάληα 
ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, επί ηεο λεζίδαο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νδώλ Πίλδνπ θαη 
Λεσθόξνπ Παλ. Καλειιόπνπινπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη εθηελώο ζηελ εηζήγεζε. 

 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                        ΣΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                         Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο                                                                                                                                                               
                                                      Μαξία Νηθνιατδνπ                                                                                                                                  

                           Υξύζα Παξίζε                                                      Επζηάζηνο Κίληδηνο 
                                                                                                          Ηιίαο Μσξαγηάλλεο 
                                                                                                          Υξηζηίλα Θσκνπνύινπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                              Μηραήι Υαηδήο 
                                                                                              Γεώξγηνο Σζνπξνπιήο 

                                                                                                    Αιέμαλδξνο Μειηζζάξεο - Παπαληθνιάνπ  
                                                                                                    Νεθέιε – Αλησλία Μπίηζε 


