ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

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.: 116/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 11ο της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα υπ’ αριθ. πρωτ. 32760, 31886, 25018 και
25019/2017 έγγραφα του που έχουν ως εξής:
1. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
κατάληψης η μη κοινόχρηστου χώρου του Δήμου από μικροπωλητή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:333/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μήτρου Διονύσιος στην Πλατεία Κανάρια για Χριστουγεννιάτικα
δέντρα, Γκί και Κρεμμύδες, κατάληψη 10 τ.μ. από 8-12-2017 έως 6-1-2018. Το Τμήμα Εσόδων σας
κάνει γνωστό ότι η Πλατεία Κανάρια είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄
αριθ.: 333/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τέλος χρήσης για πώληση Χριστουγεννιάτικων
δέντρων 300,00€ συνολικά. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το
Ν.4264/2014 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.
2. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο η μη
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου από μικροπωλητή σύμφωνα με την υπ’ αριθ.:333/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παριανού Ειρήνη- Νίκη στην Πλατεία Π. Π. Γερμανού &
Ναυαρίνου για Χριστουγεννιάτικα δέντρα, Γκί και Κρεμμύδες κατάληψη 10 τ.μ. από 8-12-2017 έως
6-1-2018.Το Τμήμα Εσόδων σας κάνει γνωστό ότι η Πλατεία Π. Π. Γερμανού & Ναυαρίνου είναι στους
κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθ.: 333/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με τέλος χρήσης για πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων 300,00€ συνολικά. Η
ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν.4264/2014 για την άσκηση του
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επαγγέλματος του μικροπωλητή. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
3. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη της Πλατείας Φλέμινγκ στις 9 & 10-12-2017 και ενδεχομένως στις 16 & 17 12-2017
για την πραγματοποίηση BAZAAR,ατελώς, στο 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ για την οικονομική
ενίσχυσή του, (τοποθέτηση 3 τραπεζιών με έκθεση προϊόντων). Το Τμήμα Εσόδων σας ενημερώνει ότι οι
πλατείες της πόλης είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 333/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής να αποφασίσει σύμφωνα με το αρ. 73 του Ν.3852/2010.
4.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως αρμόδιο όργανο το ενδεχόμενο
παραχώρησης ή μη της Πλατείας Φλέμινγκ στις 9 & 10-12-2017, για την πραγματοποίηση BAZAAR,
ατελώς, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 22ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης. Το Τμήμα Εσόδων
σας ενημερώνει ότι οι πλατείες της πόλης είναι στους κοινόχρηστους χώρους που καθορίστηκαν με την υπ’
αριθμό 333/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 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 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου στην Πλατεία Κανάρια, επιφανείας 10 τ.μ., από
τον μικροπωλητή Μήτρου Διονύσιο, για πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων, Γκι και Κρεμμύδων,
από 8-12-2017 έως 6-1-2018, με τέλος χρήσης για πώληση Χριστουγεννιάτικων δέντρων 300,00€
συνολικά. Ο ενδιαφερόμενος έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν.4264/2014 για την
άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
2. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου στην Πλατεία Π.Π. Γερμανού και Ναυαρίνου,
επιφανείας 10 τ.μ., από τον μικροπωλητή Παριανού Ειρήνη- Νίκη, για πώληση χριστουγεννιάτικων
δέντρων, Γκι και Κρεμμύδων από 8-12-2017 έως 6-1-2018, με τέλος χρήσης για πώληση
Χριστουγεννιάτικων δέντρων 300,00 € συνολικά. Η ενδιαφερόμενη έχει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά
σύμφωνα με το Ν.4264/2014 για την άσκηση του επαγγέλματος του μικροπωλητή.
3. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου στην Πλατεία Φλέμινγκ και Αλκιβιάδου έναντι
εκθεσιακού κέντρου Δήμου Ηλιούπολης ατελώς, στο 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στις 9 & 10-122017 και 16 & 17-12-2017 για την πραγματοποίηση BAZAAR (τοποθέτηση 3 τραπεζιών με έκθεση
προϊόντων) και με τη δέσμευσή του 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 να ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το
πέρας της εκδήλωσης.
4. Εγκρίνει την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου του Δήμου στην Πλατεία Φλέμινγκ και Αλκιβιάδου έναντι
εκθεσιακού κέντρου Δήμου Ηλιούπολης ατελώς, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 22ου
Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης στις 9 & 10-12-2017 για την πραγματοποίηση BAZAAR και με τη
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δέσμευσή του 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 να
ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116/2017 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 27.11.2017

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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