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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 37/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 22.10.2013  της ..12ης/2013.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου ∆ιονύσου .                                              
 
    Σήµερα την 22η Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00µ.µ η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 34958/16-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη 
Ιωάννη, Αντιδηµάρχου Χωροταξίας& Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα 
µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης  στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου, για το έτος 2014». 
 
ΘΕΜΑ 2ο  : «∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης – υποβιβασµού 
στάθµης πεζοδροµίου επί της οδού Χελµού στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου σε θέση του υπό 
ίδρυση µικτού πρατηρίου Υγρών Καυσίµων και Υγραερίου της εταιρείας “CORAL A.E.” 
 
ΘΕΜΑ 3ο  : «Λήψη απόφασης για την κοπή 8 (οκτώ) δέντρων επί του κόµβου « Κοραή-
Καϊρη-Κυδωνιών  στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
Κανατσούλης Ιωάννης                                                           1 Λίτσας Αθανάσιος 
Παππάς Νικόλαος                                                2 Σακελλαρίου Διονύσιος 
Παπαβασιλείου Χρήστος 3  
Παλλιγγίνης Κωνσταντίνος 4  
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 5  
Σωτηρίου Σακελλάριος 6  
Κυριακόπουλος Αθανάσιος 7  
   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου.   
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Σώκου Ζωή. 
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Ο κ.Κυριακόπουλος Αθανάσιος αντικατέστησε το τακτικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
κ.Παπαπαναγιώτου Ελένη. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου, για το έτος 2014». 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ 34832/15-10-2013 Εισήγηση του τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων 
 
4.-.Την υπ’αρ 32/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου. 
 
5.-. Την υπ’αρ 37/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Αγ.Στεφάνου. 
 
6.-. Την υπ’αρ24/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Άνοιξης 
 
7.-. Την υπ’αρ 8/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ ∆ροσιάς 
 
8.-. Την υπ’αρ 33/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Σταµάτας 
 
9.-. Την υπ’αρ 13/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Ροδόπολης 
  
                                   
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου 
και υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, για το έτος 2014 για τις ∆Κ ∆ήµου ∆ιονύσου.      

                    
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
  -την εισήγηση του Προέδρου 
 
1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ 34832/15-10-2013 Εισήγηση του τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
Αδειοδοτήσεων 
 
4.-.Την υπ’αρ 32/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου. 
 
5.-. Την υπ’αρ 37/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Αγ.Στεφάνου. 
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6.-. Την υπ’αρ24/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Άνοιξης 
 
7.-. Την υπ’αρ 8/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ ∆ροσιάς 
 
8.-. Την υπ’αρ 33/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Σταµάτας 
 
9.-. Την υπ’αρ 13/2013 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Ροδόπολης 
 
10.-.Την παρατήρηση του µέλους της ΕΠΖ κ.Σωτηρίου Σακελλάριου ….ότι ο ∆ήµος δεν 
είναι παραγωγός αλιευτικών προϊόντων ,άρα η ύπαρξη πλανόδιου εµπορίου αλιευτικών 
προϊόντων θα δηµιουργήσει έντονο πρόβληµα δυσοσµίας καθώς και η ενδεχόµενη έλλειψη 
υγειονοµικού ελέγχου να δηµιουργήσει θέµα δηµόσιας υγείας… 
 
11.-. Την παρατήρηση του µέλους της ΕΠΖ κΚυριακόπουλου Αθανάσιου…ότι θα πρέπει 
να υπάρχουν προδιαγραφές για το χώρο που θα καταλαµβάνουν οι πάγκοι ώστε να µην 
καταλαµβάνονται πεζοδρόµια. 
  
12.-. Την παρατήρηση της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ.Σώκου Ζωής… ότι θα πρέπει να 
υπάρχει χωροθέτηση για ποια επαγγέλµατα κα που............ 
 
13.Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως 
κατεγράφησαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εγκρίνει τη Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου, για το έτος 2014, εξαιρουµένων των 8(οκτώ) αδειών για 
παιδικά παιχνίδια περιορισµένης διάρκειας µε κερµατοδέκτες στη ∆Κ 
Αγ.Στεφάνου, µε την προϋπόθεση ότι οι  κάτοχοι αδειών θα πρέπει να έχουν 
και την ευθύνη καθαριότητας του χώρου που θα καταλαµβάνουν. 

 
και 
∆ΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθµό ..37/2013... 
 
 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                                                           Παππάς Νικόλαος 
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                                                                           Παλιγγίνης Κων/ος 
                                                                           Παπαβασιλείου Χρήστος 
                                                                           Σωτηρίου Σακελλάριος 
 ΚανατσούληςΙωάννης                                      Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                           
                                                                           Κυριακόπουλος Αθανάσιος 
      


