ΑΔΑ: ΩΒ6ΩΩΡΥ-ΜΓ0

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.24 09:00:17
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 29847/17.11.2017
πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντζινάς Ιωάννης, 3. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 4. Κούρτης Ανδρέας, 5. Κουρής Μιχαήλ, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Καλαντίδης Δημήτριος, 2.
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, και 4. Αναγνώστου Ιωάννης τακτικά μέλη,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες
στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Παπαϊωάννου, Νικολακοπούλου και Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 109/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη τοποθέτησης κινητών ζαρντινιέρων με υαλοπίνακα στο κατάστημα
«BABADAN» στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 93
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4ο της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 29411/2017 έγγραφο του το
οποίο έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ΠΔ/14-7-99, ΦΕΚ 58ΟΔ΄/27-7-99
Μέρος ΙΙΙ >Κεφάλαιο Α- Άρθρο 246 (Άρθρο 23 παρ.1,3,4 , Αρθ-53 παρ.1 και Αρθ.-83 παρ.1,ΝΔ/17-7/16-8-23,
παρ. 1,ΝΔ-8/13-8-26, Αρθ.-1Ν-3976/29, Αρθ-1 παρ.1, ΝΔ-194 /69, Αρθ-19,Ν-1577/85).
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη για την άδεια τοποθέτησης
κινητών ζαρντινιερών με υαλοπίνακα ( Plexiglas) στο πεζοδρόμιο της οδού Σοφ. Βενιζέλου 93,

της

επιχείρησης της μαζικής εστίασης «Babadan» της κας Μανδαλά Μαρίας
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζαρντινιερών θα έχουν ως εξής:
1. Η ζαρντινιέρα θα είναι μεταλλική, τροχήλατη από γαλβανιζέ λαμαρίνα , στρατζαριστή , πάχους 2 mm , με
αποσπώμενο μεταλλικό σκελετό από στρατζαριστό 40Χ20Χ2 mm για τη στήριξη των υαλοπινάκων
(Plexiglas) πάχους 8 mm.
2.

Οι ζαρντινιέρες θα τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιου της οδού Σ. Βενιζέλου 93, σε όλη την πρόσοψη του
καταστήματος ώστε να καλύπτει την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.

3. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αφήνει χώρο για τη διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1,50 μ. και
δεν θα εμποδίζει τη διέλευση των πεζών
4. .Θα λαμβάνεται υπόψιν από την δ/νση της επιχείρησης να υπάρχει καθαριότητα στο πεζοδρόμιο και να μην
επιβαρύνεται αυτό από απορρίμματα που έχουν σχέση με την επιχείρηση και τη λειτουργία των
τραπεζοκαθισμάτων.
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5. Οι ζαρντινιέρες θα χρησιμοποιούνται κατά τους χειμερινούς μήνες, ήτοι για το διάστημα από 15
Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου εκάστου έτους . Όλα τα παραπάνω θα γίνουν από τον αιτούντα με δαπάνες
του, ο οποίος υποχρεούται να τηρήσει τα ανωτέρω .
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτησης κινητών ζαρντινιερών με υαλοπίνακα ( Plexiglas) στο πεζοδρόμιο της οδού
Σοφ. Βενιζέλου 93, της επιχείρησης της μαζικής εστίασης «Babadan» της κ. Μανδαλά Μαρίας. Τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των ζαρντινιερών θα έχουν ως εξής:
2. Η ζαρντινιέρα θα είναι μεταλλική, τροχήλατη από γαλβάνιζέ λαμαρίνα, στρατζαριστή , πάχους 2 mm, με
αποσπώμενο μεταλλικό σκελετό από στρατζαριστό 40Χ20Χ2 mm για τη στήριξη των υαλοπινάκων
(Plexiglas) πάχους 8 mm.
3. Οι ζαρντινιέρες θα τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιου της οδού Μάρκου Μπότσαρη 2-4, σε όλη την
πρόσοψη του καταστήματος ώστε να καλύπτει την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων.
4. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αφήνει χώρο για τη διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1,50 μ.
και δεν θα εμποδίζει τη διέλευση των πεζών .
5. Θα λαμβάνεται υπόψιν από την δ/νση της επιχείρησης να υπάρχει καθαριότητα στο πεζοδρόμιο και να
μην επιβαρύνεται αυτό από απορρίμματα που έχουν σχέση με την επιχείρηση και τη λειτουργία των
τραπεζοκαθισμάτων .
6.

Οι ζαρντινιέρες θα χρησιμοποιούνται κατά τους χειμερινούς μήνες, ήτοι για το διάστημα από 15
Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου εκάστου έτους. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν από τον αιτούντα με δαπάνες
του, ο οποίος υποχρεούται να τηρήσει τα ανωτέρω .

7. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.11.2017

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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