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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.3436/14.02.2020
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 έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, και 6. Ζαννιάς Αναστάσιος τακτικά μέλη, ότι οι
κ.κ. Καρανδρέας Παναγιώτης και Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αραμπατζής Γαβριήλ, ο πρόεδρος του συλλόγου (ΟΣΥΒΑ) Ομοσπονδία
Συλλόγου Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας κ. Κουρέτσης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα, Γκέκας,
Παπαϊωάννου και Πανταζή.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 24/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων
(στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Ζαννιάς)
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκέκας, που εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1977/2020, 485/2020 και 3401/2020 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων
και Περιουσίας τα οποία έχουν ως εξής:
•

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.

•

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για την πραγματοποίηση της
Ανοιξιάτικης Έκθεσης Λουλουδιών από 22-4-2020 έως 9-5-2020, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.:485/13-12020 αίτηση της κας Γισδάκη Αικατερίνης, υπεύθυνη της εταιρείας «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ», (κατασκευή
περιπτέρων, διοργάνωση εκθέσεων). Σας γνωρίζουμε

ότι η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης είναι στους

κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄αριθ.: 288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
τέλος χρήσης έως 500,00€/εβδομάδα, (για εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ). Κατόπιν
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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. Μακρής Μιχάλης με την αριθ. πρωτ.: 3401/14-12020 αίτησή του ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 2 τ.μ. στο Πάρκο Χαλικάκι την Καθαρή Δευτέρα 23-2020 για πώληση: ποπ κόρν-μαλί της γριάς-χαρταετούς. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.: 288/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου είναι 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. Ο κ. Μακρής Μιχάλης με την αριθ. πρωτ.: 3400/14-12020 αίτησή του ζητάει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 2 τ.μ. στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης την
Κυριακή 23-2-2020 για πώληση: ποπ κόρν-μαλί της γριάς-αποκριάτικα. Σας γνωρίζουμε ότι η Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης

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.
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.
Ομόφωνα αποφασίζει
•

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου του πάρκου Καλαβρύτων ατελώς το Σάββατο 23-52020 και ώρες 17:00μ.μ έως 23:00μ.μ στην Ομοσπονδία Συλλόγου Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, για την
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, και 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.

•

Εγκρίνει το αίτημα της Γισδάκη Αικατερίνης (υπεύθυνη της εταιρείας «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» κατασκευή περιπτέρων, διοργάνωση εκθέσεων), με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου επί
της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης για την πραγματοποίηση της Ανοιξιάτικης Έκθεσης Λουλουδιών
από 22-4-2020 έως 09-5-2020, με τέλος χρήσης 500,00 € την εβδομάδα. Θα υπάρξει μέριμνα για την
ασφάλεια και προστασία των συμμετεχόντων καθώς και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν φθοράς και
ζημιάς του χώρου που τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα ληφθεί μέριμνα για τον
καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.
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•

Εγκρίνει το αίτημα του Μακρή Μιχαήλ με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 2 τ.μ. στο Πάρκο
Χαλικάκι την Δευτέρα 2-3-2020 για πώληση: ποπ κόρν-μαλλί της γριάς - χαρταετούς. Σύμφωνα με την
υπ΄αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου είναι 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 του Μακρή Μιχαήλ με το οποίο ζητά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 2 τ.μ. στην Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης την Κυριακή 23-2-2020 για πώληση: ποπ κόρν-μαλλί της γριάς - αποκριάτικα. Σύμφωνα
με την υπ΄αριθ.:288/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου είναι 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2020 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 21.02.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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