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https://www.ilioupoli.gr/images/pdf/praktika_dim_symvouliou/2019/9_h_synedriash_2019_12_12_

2019_neas_D_A.pdf 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ... 

Στην Οικονομική Επιτροπή ένα άλλο θέμα και συνδέεται λίγο με αυτό που είχε πει ο κ.Κοκοτίνης, σε 

σχέση με τον Προφήτη Ηλία. Προσέξτε να δείτε, στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω λίγο προτού τον 

Προϋπολογισμό είχε έρθει ένα θέμα, μάλλον μας είπε ο Διευθυντής Οικονομικών ότι δεν ήταν 

φορολογικά ενήμερος ο Δήμος και «χτύπησε» κάποιο πρόστιμο. Νομίζω ήταν γύρω στα 240,00€-

300,00£€, πήραμε μία απόφαση να πληρωθεί αυτό, αλλά βλέποντας τον φάκελο, εκεί υπήρχε μια 

απόφαση, ο αριθμός απόφασης είναι 1149/2015. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, εάν θα έπρεπε να 

ενημερώσετε το Σώμα ή αν το γνωρίζετε με το τι έχει να κάνει αυτό το πρόστιμο. Αυτή ήταν μία 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τα παράνομα κτίσματα 

που έχει ο Δήμος Ηλιούπολης στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Εμείς πάντοτε ήμασταν υπέρ της 

νομιμότητας και παραμένουμε υπέρ της νομιμότητας. Εδώ όμως μέσα, εκτιμώ ότι το γνωρίζετε, να 

έχουμε μία ενημέρωση τι λέει η 1149/2015, που πληρώσαμε το πρόστιμο την προηγούμενη 

εβδομάδα και αν δεν την έχετε, να σας την δώσουμε. Να ενημερωθεί το Σώμα τι λέει αυτή η 

απόφαση. 

... 

https://www.ilioupoli.gr/images/pdf/praktika_dim_symvouliou/2020/2-h_Synedriash_DS_H_30-01-

2020.pdf 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : ... 

Επίσης στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε θέσει ένα ερώτημα σχετικά με μία 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή ένα πρόστιμο. 

Μάλλον δεν το είδατε. Ήταν η 1149/2015 Απόφαση. Τι έλεγε αυτή η απόφαση; Ότι, μας 

επιβάλλει να πληρώσουμε μία δαπάνη 256,00€, που ήταν η δικαστική δαπάνη. Μέσα όμως στο 

φάκελο βρήκαμε ότι αυτή η απόφαση είχε να κάνει με τα κτίρια που έχει ο Δήμος στο χώρο του 

Προφήτη Ηλία και από ότι φαίνεται τα κτίρια όλα εκεί, το Αναψυκτήριο, οι αποθήκες που 

υπάρχουν εκεί, ο μαντρότοιχος και δίπλα κάποιες κληματαριές όπου έχουν πέσει κάποια μπετά, 

τα οποία ξεκινούν από πολύ παλιά μάλιστα, από το 1987, έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Τι έχετε 

κάνει για αυτά; Το λέμε, γιατί δεν μπορούμε να φωνάζουμε για το τι γίνεται δίπλα ενώ εμείς 

είμαστε παράνομοι. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:... 
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 Τώρα για το ζήτημα του Προφήτη Ηλία, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το γνωρίζετε όλοι πολύ 

καλά. Γνωρίζετε και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Ιερά Σύνοδο, γιατί απέστειλε επιστολή 

στο Δήμο μας, όπου ανακάλεσε την άδεια μικρής κλίμακας που είχε δοθεί ηλεκτρονικά στον 

Πατέρα Στυλιανό, την ανακάλεσε και παρέπεμψε το ζήτημα στην Πολεοδομία για να κάνει όλες τις 

νόμιμες ενέργειες. 

… 

Να πω όμως και ένα ζήτημα επάνω σε αυτό που έχει προκύψει και που μετά λύπης μου έμαθα και 

διαβάζω. Εδώ είμαστε ένα Πολιτικό Όργανο, που παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτές τις 

αποφάσεις οφείλουμε και να τις σεβόμαστε και να τις προασπίζουμε. Δεν λέμε άλλα εδώ και άλλα 

έξω. Θέλω, κ.Αραμπατζή, ευθέως να απαντήσετε και εάν θέλετε να πείτε ευθέως ότι 

διαφοροποιείτε την άποψή σας και την ψήφο σας από την προηγούμενη φορά. Από τους 41 

Δημοτικούς Συμβούλους ο κ.Καλαρρύτης είχε πει ότι διαφωνεί. Κατεγράφη. Η Παράταξή σας είχε 

πει ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα, πρέπει να υπάρξει νομιμότητα. Δεν μπορεί λοιπόν στην 

κοπή της πίτας να βγαίνετε και να λέτε ότι θέλουμε να γκρεμίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

την Εκκλησία, να υπάρχει η σύγκρουση περί άθεων και πιστών, κ.λπ. 

 … 

. Έρχεστε λοιπόν και πρέπει να αποφασίσετε. Θα απαντήσετε. Πρέπει λοιπόν να πείτε ευθέως εάν 

εδώ μέσα θα λέτε άλλα και έξω θα λέτε άλλα. Πρέπει αυτό λοιπόν να αποφασίσετε. Ο Πατέρας 

Στυλιανός και δικαίωμά του ήταν στην πίτα σας, προσκεκλημένος σας, δεν μπορούμε όμως να 

ακούμε ότι διαφωνείτε με το Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε το. Φοβάστε; Πραγματικά πείτε μου 

ειλικρινά, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας τι είναι, Αιρετική κατά τη γνώμη σας; Δηλαδή έρχονται, 

επικροτούν μία Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, λένε πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα, ανακαλώ 

και έρχεστε τι; Λέει, έρχονται οι Ενορίες της πόλης μας και ήταν παρών και ο κ.Ευσταθίου και ο 

κ.Κοκοτίνης και λένε ναι, να τηρηθεί η νομιμότητα, ο Προφήτης Ηλίας αυθαίρετα κατασκευάστηκε 

και βγαίνετε και λέτε η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να γκρεμίζει εκκλησίες 

και σχολεία. Ναι, ναι, λάθος με πληροφόρησαν. Λάθος πληροφορήθηκα εγώ, λάθος όλοι οι 

δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες, κ.λπ. Θα τοποθετηθείτε όταν έρθει η ώρα. 
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:... 

Κύριε Χατζηδάκη, κακώς και λάθος σας πληροφόρησαν. Καταρχήν είναι η τρίτη φορά που το λέω, 

υπάρχει μία Απόφαση η 1149/2015, η οποία δεν απαντήθηκε. Είναι η τρίτη φορά. Τι είπα εγώ; Τι 

έχει κάνει ο Δήμος και πώς έχει συμπεριφερθεί στο συγκεκριμένο χώρο ο Δήμος μας; Γιατί αυτό το 

ξεχνάτε και γιατί δεν είστε ξεκάθαρος και κρύβετε τις αποφάσεις; Αυτό είπα στην πίτα. Εμείς 

είμαστε ξεκάθαροι υπέρ της νομιμότητας. Υπάρχουν αρμόδιοι φορείς για το θέμα και σίγουρα δεν 

πρέπει να διχάσουμε την τοπική κοινωνία για το θέμα της Εκκλησίας. Αυτό είπαμε. Ο κ.Αμοργιανός 

τοποθετήθηκε και καλά έκανε, γιατί είπε την προσωπική του άποψη και έχει κάθε δικαίωμα να την 

λέει ο καθένας 



Δημοτικός Σύμβουλος ειδικά σε μία πίτα Παράταξης. Εδώ όμως εμείς είναι η τρίτη φορά που το 

καταθέτουμε και αν δεν την ξέρετε, να σας πω τι λέει η απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ.Δήμαρχος έχει τον λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε, λοιπόν, τί λέει η απόφαση. Καταρχάς χαίρομαι που «αδειάζετε» το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ότι διαφωνείτε. Αυτό κατάλαβα εγώ. 

 Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:(εκτός μικροφώνου) Αυτό καταλάβατε; Κακώς το καταλάβατε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω λάθος. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η απόφαση; Επί θητείας 

δικής σας όχι ως Δημάρχου, του κ.Αναγνώστου, γίνεται μία μήνυση στο δικαστήριο για παράνομες 

κατασκευές στον Προφήτη Ηλία. Πού; Όπως θυμάστε, ο «ΕΥΩΝΥΜΟΣ» διαχειριζόταν τον Προφήτη 

Ηλία.  

Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κάνετε λάθος!  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι… ναι… κάνω λάθος;! 

 Γ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: (εκτός μικροφώνου) Θέλετε να σας την διαβάσω; Γιατί λέει για το Αναψυκτήριο 

που έγινε το 1989.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να πω και κλείνω και ας δούμε ποιο είναι. Στο Αναψυκτήριο λοιπόν αυτό, 

όπως θυμάστε, είχαν γίνει κάποιες αλουμινένιες κατασκευές και τζαμαρίες, που η προηγούμενη 

Διοίκηση πήρε απόφαση το Δασαρχείο και πράγματι προς τιμήν της έδιωξε – το θυμάται ο 

κ.Καλαρρύτης – έβγαλε όλες τις αλουμινοκατασκευές που έκλειναν τον χώρο του παλιού 

Αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία. Έκανε προσφυγή τότε ο Δήμος και απερρίφθη και πλήρωσε τα 

δικαστικά έξοδα. Αφορούσε το Αναψυκτήριο, τις κατασκευές τις πρόσθετες που υπήρχαν και οι 

οποίες αποξηλώθηκαν. 

 


