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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2701/07.02.2020
πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Ζαννιάς Αναστάσιος, 7. Καρανδρέας
Παναγιώτης τακτικά μέλη, ότι ο κ. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και
προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα, και Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 16/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.755/2020, 2293/2020, 1335/2020, 1334/2020, 385/2020, 386/2020,
2294/2020, 2550/2020, 753/2020, 1949/2020 και

1977/2020 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων και

Περιουσίας τα οποία έχουν ως εξής:
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Ο κ. Μήτρου Διονύσιος με την αρ.
πρωτ.:755/15-1-2020 αίτησή του ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην Πλατεία
Καραϊσκάκη - (Κανάρια) από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η
Πλατεία Καραϊσκάκη (Κανάρια) είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος
χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το
Ν. 4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Η κα Κωνσταντίνου Δήμητρα με την
αρ. πρωτ.:2293/4-2-2020 αίτησή της ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 4 τ.μ. στη συμβολή των
οδών Δ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Δ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη είναι στους κοινόχρηστους
χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα
1

ΑΔΑ: 6ΦΕΩΩΡΥ-Ξ0Λ

νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το

Ν. 4497/2017 για την άσκηση του

επαγγέλματος του

μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει
σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Ο κ. Λιατίφης Βασίλειος με την αρ.
πρωτ.:1335/22-1-2020 αίτησή του ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην συμβολή των οδών
Πεντάρη & Τήνου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι θέση
στη συμβολή των οδών Πεντάρη & Τήνου είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την
υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με
τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα
με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του

επαγγέλματος του μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Η κα Μήτρου Δήμητρα με την αρ.
πρωτ.:1334/22-1-2020 αίτησή της ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. στην Πλατεία Π. Π.
Γερμανού & Ναυαρίνου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι
η θέση στη συμβολή των οδών Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου είναι στους κοινόχρηστους
χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ.
73 του Ν.3852/2010.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Ο κ. Νεοφώτιστος Ιωάννης την αρ.
πρωτ.:385/10-1-2020 με αίτησή του ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

10 τ.μ. στην Πλατεία

Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου) από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι η θέση στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου) είναι στους κοινόχρηστους
χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ.
73 του Ν.3852/2010.
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή. Η κα Παριανού Βασιλική με την αρ.
πρωτ.:386/10-1-2020 αίτησή της ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 3 τ.μ. στη συμβολή των οδών
Μαρίνου Αντύπα & Κύπρου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Η υπ’ αριθ.:
288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει ως τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα για
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άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με
το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του

επαγγέλματος του μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
έγκρισης ή μη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητή .Η κα Λιατίφη Χρυσοβαλάντω με την
αρ. πρωτ.:2294/4-2-2020 αίτησή της ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 4 τ.μ. στη συμβολή των
οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Λασκάρεως από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Λασκάρεως είναι στους
κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η
ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και της Πλατείας Φλέμινγκ, ατελώς την
Κυριακή 23-2-2020 για την διεξαγωγή εκδήλωσης αποκριάτικου καρναβαλιού το οποίο το διοργανώνει ο
Δήμος Ηλιούπολης, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:2550/6-2-2020 αίτηση του Αντιδημάρχου κ.
Στασινόπουλου Απόστολου. Σας γνωρίζουμε ότι η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και Πλατεία
Φλέμινγκ είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που μπορούν να παραχωρηθούν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων. Κατόπιν των
ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του
Ν.3852/2010.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας Φλέμινγκ στις 15-3-2020 και ώρες 10.00πμ έως
20.00μμ ατελώς για την τοποθέτηση κοντέινερ σε χώρο 30m2 για την πραγματοποίηση του Red Bull
Overtake, δηλαδή ένα Gaming Event όπου οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται να κάτσουν στην θέση του
οδηγού ενός μονοθέσιου της Formula 1 (μέσω ενός προσομοιωτή), και να κερδίσουν τον πραγματικό
καλύτερο χρόνο του πιλότου της Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen στην πίστα του
Spielberg της Αυστρίας, σύμφωνα με την αίτηση με αριθμό πρωτ.:753/15-1-2020 που κατέθεσε ο κ.
Παπαγρηγοριάδης Στυλιανός εκπροσωπώντας την Εταιρεία Red Bull ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Μορφή διοργάνωσης:
Το set up αποτελείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο container (12μx2,40μ) επάνω σε τρέιλερ, τα οποία
θα τα φέρει ένας τράκτορας που θα αποχωρήσει από τον χώρο μόλις αφήσει το τρέιλερ. Εσωτερικά το
κοντέινερ θα είναι εξοπλισμένο με έξι προσομοιωτές (racing seats) με το παιχνίδι της Formula 1, και θα
καλεί τον κόσμο να δοκιμάσει ΔΩΡΕΑΝ τις ικανότητές του στην οδήγηση. Πολλά δώρα θα περιμένουν
τους ταχύτερους της πόλης καθώς επίσης και αυτόν/ην που θα καταφέρει να κερδίσει τον χρόνο του Max
Verstappen! Δεν θα χρειαστεί κάτι επιπλέον του χώρου δεδομένου ότι το container έχει γεννήτρια ενώ
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παράλληλα θα υπάρχει 24ωρη παρουσία εταιρείας security. Σας γνωρίζουμε ότι η Πλατεία Φλέμινγκ
είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη της Πλατείας Αγίας Μαύρας στην Παπαδημητρίου Γεωργία ιδιοκτήτρια του
Παιδικού Σταθμού - Νηπιαγωγείου το οποίο έχει έδρα στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 131, ατελώς στις 22-22020 και ώρες 09.00πμ έως 15.00μμ, για τη διεξαγωγή αποκριάτικης εκδήλωσης με τους γονείς και τα
παιδιά του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:1949/30-1-2020 αίτησή της. Κατόπιν των
ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του
Ν.3852/2010.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη του Πάρκου Καλαβρύτων στην Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας
, ατελώς το Σάββατο 23-5-2020 και ώρες 17.00μμ έως 23.00μμ, για τη διεξαγωγή πολιτιστικής
εκδήλωσης και παράλληλα σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης θα γίνει συλλογή τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:1977/30-1-2020 αίτηση της Ο.ΣΥ.ΒΑ. Κατόπιν των
ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του
Ν.3852/2010.
Μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
προτάθηκε η αναβολή της λήψης απόφασης του αιτήματος του συλλόγου «Ομοσπονδία Συλλόγων
Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας» και την επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την
υπ’ αριθ. 288/2019 Α.Δ.Σ.
1. Ομόφωνα αποφασίζει

•

Εγκρίνει το αίτημα του Μήτρου Διονυσίου με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ.
στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Κανάρια) από 28-2-2020 έως 01-03-2020 για πώληση χαρταετών. Η
Πλατεία Καραϊσκάκη (Κανάρια) είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.: 288//2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με
τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά
σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή

•

Εγκρίνει το αίτημα της Κωνσταντίνου Δήμητρας με το οποίο ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 4
τ.μ. στη συμβολή των οδών Δ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση
χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Δ. Γληνού & Αλ. Παναγούλη είναι
στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η
4
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ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή.
•

Εγκρίνει το αίτημα του Λιατίφη Βασίλειου με το οποίο ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ.
στην συμβολή των οδών Πεντάρη & Τήνου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών. Σας
γνωρίζουμε ότι θέση στη συμβολή των οδών Πεντάρη & Τήνου είναι στους κοινόχρηστους χώρους
που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα
τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του επαγγέλματος του
μικροπωλητή.

•

Εγκρίνει το αίτημα της Μήτρου Δήμητρα με το οποία ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ.
στην Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου

από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση χαρταετών.

Σας γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου είναι
στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Η
ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή.
•

Εγκρίνει το αίτημα του Νεοφώτιστου Ιωάννη με το οποίο ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 10
τ.μ. στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου) από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση
χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η θέση στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (έναντι Σπέντζου) είναι στους
κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την εβδομάδα. Ο
ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του
επαγγέλματος του μικροπωλητή.

•

Εγκρίνει το αίτημα της Παριανού Βασιλικής με το οποία ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 3 τ.μ.
στη συμβολή των οδών Μαρίνου Αντύπα & Κύπρου από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για πώληση
χαρταετών. Η υπ’ αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει ως τέλος χρήσης
15,00€/τ.μ./την εβδομάδα για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την άσκηση του

επαγγέλματος του

μικροπωλητή.
•

Εγκρίνει το αίτημα της Λιατίφη Χρυσοβαλάντω με το οποίο ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 4
τ.μ. στη συμβολή των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Λασκάρεως από 28-2-2020 έως 1-3-2020 για
πώληση χαρταετών. Σας γνωρίζουμε ότι η θέση στη συμβολή των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου &
Λασκάρεως είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ.:288/2019 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τέλος χρήσης 15,00€/τ.μ./την
εβδομάδα. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 για την
άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
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•

Εγκρίνει την

παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και της

Πλατείας Φλέμινγκ, ατελώς την Κυριακή 23-2-2020 για την διεξαγωγή εκδήλωσης αποκριάτικου
καρναβαλιού το οποίο το διοργανώνει ο Δήμος Ηλιούπολης, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.:2550/6-2-2020
αίτηση του Αντιδημάρχου κ. Στασινόπουλου Απόστολου. Σας γνωρίζουμε ότι η Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης και Πλατεία Φλέμινγκ είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που μπορούν να παραχωρηθούν για τη
διεξαγωγή εκδηλώσεων.
•

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας Φλέμινγκ στις 15-3-2020 και ώρες
10.00πμ έως 20.00μμ ατελώς για την τοποθέτηση κοντέινερ σε χώρο 30m2 για την πραγματοποίηση
του Red Bull Overtake, δηλαδή ένα Gaming Event όπου οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται να κάτσουν
στην θέση του οδηγού ενός μονοθέσιου της Formula 1 (μέσω ενός προσομοιωτή), και να κερδίσουν
τον πραγματικό καλύτερο χρόνο του πιλότου της Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen στην
πίστα του Spielberg της Αυστρίας, σύμφωνα με την αίτηση με αριθμό πρωτ.:753/15-1-2020 που
κατέθεσε ο κ. Παπαγρηγοριάδης Στυλιανός εκπροσωπώντας την Εταιρεία Red Bull ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Μορφή διοργάνωσης:
Το set up αποτελείται από ένα ειδικά διαμορφωμένο container (12μx2,40μ) επάνω σε τρέιλερ, τα οποία
θα τα φέρει ένας τράκτορας που θα αποχωρήσει από τον χώρο μόλις αφήσει το τρέιλερ. Εσωτερικά το
κοντέινερ θα είναι εξοπλισμένο με έξι προσομοιωτές (racing seats) με το παιχνίδι της Formula 1, και
θα καλεί τον κόσμο να δοκιμάσει ΔΩΡΕΑΝ τις ικανότητές του στην οδήγηση. Πολλά δώρα θα
περιμένουν τους ταχύτερους της πόλης καθώς επίσης και αυτόν/ην που θα καταφέρει να κερδίσει τον
χρόνο του Max Verstappen! Δεν θα χρειαστεί κάτι επιπλέον του χώρου δεδομένου ότι το container έχει
γεννήτρια ενώ παράλληλα θα υπάρχει 24ωρη παρουσία εταιρείας security. Και με την δέσμευση των
διοργανωτών για την ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων στην εκδήλωση καθώς και για την
αποκατάσταση κάθε τυχόν φθοράς και ζημιάς του χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκειά της
και να ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της
εκδήλωσης.

•

Αναβάλει την λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου του Πάρκου Καλαβρύτων
στην Ομοσπονδία Συλλόγων Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, ατελώς το Σάββατο 23-5-2020 και ώρες
17.00μμ έως 23.00μμ, για τη διεξαγωγή πολιτιστικής εκδήλωσης και θα επανέλθει εκ νέου σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την λήψη τελικής απόφασης.
2. Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντος της κ. Χωματά)
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου επί της Πλατείας Αγίας Μαύρας για την διεξαγωγή
αποκριάτικης εκδήλωσης με τους γονείς και τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 1949/30.1.2020 αίτηση της κ. Παπαδημητρίου Γεωργίας (ιδιοκτήτριας του Παιδικού ΣταθμούΝηπιαγωγείου το οποίο έχει έδρα στην οδό Σοφ. Βενιζέλου131), ατελώς στις 22-2-2020 και ώρες 09.00
π.μ. έως 15.00 μ.μ.. Και με τη δέσμευση των διοργανωτών για την ασφάλεια και προστασία των
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συμμετεχόντων στην εκδήλωση καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν φθοράς και ζημιάς του
χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και να ληφθεί μέριμνα για τον
καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.02.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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