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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα : 

   
Θέμα : Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο «Πάρκο Δημάρχου Γεωργίου 
Κ.Αποστολάκη» στο ΟΤ11 κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων  
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2016, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μετά την υπ΄ αριθ. 23740/01.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010. 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά 
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος     1) Κανταρέλης Δημήτριος  
2) Ανδρέου Χριστίνα       (Αντιπρόεδρος)    
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος      2) Δούλος Ορέστης   
4) Ρόκου Χαρίκλεια       3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
5) Γαλαζούλα Αλίκη       4) Παπανικολάου Νικόλαος   
      
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής : 

 
Με το υπ΄αρ. πρ. 22703/21-11-2016 έγγραφο της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τη λήψη 
απόφασης για την έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές στο «Πάρκο Δημάρχου 
Γεωργίου Κ.Αποστολάκη» στο ΟΤ11 κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 
 
Αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα :  
«Έχοντας υπόψη:  



1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το υπ.αρ.22329/15-11-16 αίτημα του Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής πολιτικής, προστασίας, 
παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. 

Η υπηρεσία μας προτείνει την διάθεση χώρου συνολικού εμβαδού 75μ2 όπως φαίνεται και στο συνημμένο 
σχέδιο κάτοψης, προκειμένου αυτός να παραχωρηθεί σε πέντε (5) μικροπωλητές κατά την διάρκεια των 
χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων από 11-12-16 έως 31-12-16 στο χώρο του πάρκου «Δημάρχου Γεωργίου 
Κ.Αποστολάκη».  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας προβεί 
σε λήψη σχετικής Απόφασης και στη συνέχεια διαβιβάσει την απόφασή της προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής.  
 
Με την υπ.αρ.29/2016 απόφασή του το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία την διάθεση χώρου συνολικού εμβαδού 75μ2 προκειμένου αυτός να 
παραχωρηθεί σε πέντε (5) μικροπωλητές κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων από 11-
12-16 έως 31-12-16 στο χώρο του πάρκου «Δημάρχου Γεωργίου Κ.Αποστολάκη». 
 
Τον λόγο έλαβε η κα Ρόκου ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία είπε, ότι κατόπιν αυτοψίας 
από τον μηχανικό του Δήμου κο Κίτσιο, ενημερώθηκε ότι διαπιστώθηκε πως ο ενδεδειγμένος χώρος που 
θα πρέπει να παραχωρηθεί στους μικροπωλητές βρίσκεται αριστερά της εισόδου για τον χώρο του 
πάρκου, προκειμένου να είναι ασφαλής  η μετακίνηση του τραίνου και ότι θα προσκομιστεί νέο σχέδιο με 
την σχετική οριοθέτηση. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 

 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 

 Το υπ.αρ.22329/15-11-16 αίτημα του Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής πολιτικής, προστασίας, 
παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 

  το υπ.αρ. 22703/21-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 την υπ.αρ. 29/2016 απόφασή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την διάθεση κοινόχρηστου χώρου στο πάρκο Δημάρχου Γεωργίου Κ.Αποστολάκη, συνολικού 
εμβαδού 75μ2, όπως αυτός θα προσδιοριστεί τελικά από την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να 
παραχωρηθεί σε πέντε (5) μικροπωλητές, κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικών εκδηλώσεων, 
συγκεκριμένα από 11.12.16 έως 31.12.16. Οι θέσεις που θα διατεθούν στους μικροπωλητές θα είναι για τη 
διάθεση των εξής προϊόντων :  
Μία θέση για καφέ, αναψυκτικά, νερά και μπύρες. 
Μία Θέση με διάφορα ζαχαρωτά, γλυκά, ξηρούς και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς. 
Μια θέση με διάφορα φαγώσιμα. 
Μια θέση με ποπ κορν, νάτσος κλπ και  
Μια θέση κάστανα, καλαμπόκι κλπ. 
 



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  62/2016 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Ανδρέου Χριστίνα 

 Μανωλεδάκης Θεόδωρος 

 Ρόκου Χαρίκλεια 

Αριστείδης Βασιλόπουλος 

Γαλαζούλα Αλίκη 
 

 
Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
  
 

Αριστείδης Βασιλόπουλος 
 
 
 

Εσωτερική διανομή :   
1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
2) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
5) Γενική Γραμματέα         


