
 *Παράθεση Αποφάσεων, και συνδέσμων  αναρτήσεων, κανονιστικών πράξεων , εδώ οι αριθμοί και 

οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. 

Στις 12/12/2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο , συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση 

125/2019 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με το ωράριο φορτοεκφόρτωσης δεκαπέντε (15) 

Super – Markets που βρίσκονται στην Ηλιούπολη.  

Η απόφαση του Δ.Σ έλαβε αριθμό 303/2109  και στις 18/12/2019 αναρτήθηκε η απόφαση στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 11:56. Βέβαια στην αρχή του κειμένου της απόφασης διαβάζουμε ως αριθμό 

απόφασης 302/2019!!! 

 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/e9b1e226-bfe4-4a50-981c-

d848b03fefd3/document?inline=true 

Περιγράφεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε  για τα 15 προαναφερθέντα  Super 

Markets(δεν αναφέρεται πουθενά ποιά είναι αυτά ) το ωράριο φορτοεκφόρτωσης από 19:00 έως 

07:00 και κατόπιν συζήτησης στο ΔΣ εγκρίθηκε το παραπάνω ωράριο. Όμως στο ΔΣ, η τελική προς 

έγκριση πρόταση που διαμορφώθηκε ήταν για 20:00 έως 07:00, η οποία και εγκρίθηκε. 

Ύστερα από μόλις 26 λεπτά !!! ακολουθεί διόρθωση της προηγούμενης ανάρτησης. 

 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/7b943825-2e13-4ec6-b9b1-

0f22fff9b07f/document?inline=true 

Στην «διορθωμένη» ανάρτηση περιγράφεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε για τα 

δεκαπέντε (15) προαναφερθέντα  Super Markets ( συνεχίζει να μην αναφέρεται πουθενά ποιά είναι 

αυτά )  το ωράριο φορτοεκφόρτωσης  από 19:00 έως 07:00 , κατόπιν συζήτησης διαμορφώθηκε 

πρόταση για ωράριο 20:00 έως 07:00 αλλά τελικά εγκρίθηκε ωράριο 19:00 έως 07:00. Διορθώνεται 

το κείμενο της απόφασης μόνο ως προς την τελική πρόταση.   

Η ασυμφωνία αριθμού απόφασης παραμένει απαρατήρητη !!!  και προφανώς δεν διορθώνεται. 

Θα μεσολαβήσουν 20 ημέρες !!! και στις 8/1/2020 θα ακολουθήσει και τρίτη !!! ανάρτηση με νέα 

διόρθωση. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/bcdea2b8-6dce-4282-8b09-

b00eb3395493/document?inline=true 

Στη νέα  διορθωμένη ανάρτηση  περιγράφεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε  για τα 

δεκαπέντε (15) προαναφερθέντα  Super Markets ( συνεχίζουν να μην αναφέρονται πουθενά)  το 

ωράριο από 19:00 έως 07:00 , κατόπιν συζήτησης διαμορφώθηκε πρόταση για ωράριο 20:00 έως 

07:00 και τελικά εγκρίθηκε ωράριο 20:00 έως 07:00. Κατ’ αυτό τον τρόπο επέρχεται ταύτιση του 

κειμένου της απόφασης με την τελική  πρόταση και την έγκριση της από το  ΔΣ.  

Με την ευκαιρία διορθώνεται και η ασυμφωνία του αριθμού της απόφασης. 

Πέρασαν άλλες 13 ημέρες και σήμερα 21/1/2020  στις 9:45 γίνεται τέταρτη !!!! ανάρτηση.  

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/aeccd2e2-3b9d-4b89-b6a6-

5fe695d7b257/document?inline=true 
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Αυτή τη φορά αλλάζει στο κείμενο και αντί της φράσης «…….για τα δεκαπέντε (15) 

προαναφερθέντα  Super Markets» αλλάζει σε  «……των δεκαπέντε (15) Super Markets της πόλης» 

και παρατίθενται αναλυτικά με τις επωνυμίες των αλυσίδων που ανήκουν και οι διευθύνσεις τους. 

Ενώ θα περίμενε κάποιος  να είναι η τελευταία ανάρτηση , για μια ακόμα φορά εκπλήσσουν και τον 

πιο δύσπιστο.  

Μετά από 35 λεπτά στις 10:19 γίνεται  πέμπτη!!!!!  ανάρτηση. 

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/v/304ad658-63d8-4991-8fd9-

2ad5670d80c6/document?inline=true 

Για μια φορά ακόμα διαφαίνεται πρόβλημα στον προσδιορισμό των Super Markets. Έτσι λοιπόν 

αφαιρείται ο αριθμητικός προσδιορισμός δεκαπέντε (15) αλλά και της ονομαστικής παράθεσης 

τους. Μάλλον λόγω βιασύνης παραμένει  το ασαφές και  αδιευκρίνιστο « ….των της πόλης». 

Μετά από μία (1) ώρα στις 11:18 γίνεται η έκτη!!!!!! ανάρτηση (και τελευταία μέχρι στιγμής). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%94%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%A5-

0%CE%A8%CE%A8?inline=true 

Συμπληρώνεται το ασαφές τμήμα της προηγούμενης ανάρτησης και τελικά διαβάζουμε «των Super 

Market της πόλης».  

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 33 ΗΜΕΡΕΣ ,  ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ 

ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΜΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 

Όμως : 

- Πως είναι δυνατόν να αλλάζει κάποιος και το τμήμα του κειμένου που αφορά την απόφαση 

125/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 12/12/2019, που 

υπάρχει ως εισήγηση για την λήψη απόφασης του Δ.Σ, ενώ δεν τροποποιείς ,τουλάχιστον για τα 

προσχήματα ,την αντίστοιχη ανάρτηση της ;;;;;; 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%A3%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%A5-

1%CE%A90?inline=true 

- Πως είναι δυνατόν η επίσημη απόφαση του Δ.Σ 303/2019, που δημοσιεύεται στον επίσημο 

ιστότοπο του Δήμο Ηλιούπολης να είναι ανακόλουθη σε σχέση την ίδια που είναι  αναρτημένη στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ;;;;;; 

https://www.ilioupoli.gr/images/pdf/ap_symvoulio2019/2019_SYMVOULIO_303.pdf 
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