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Θ Ε Μ Α : Επικαιροποίθςθ κζςεων για τθν άςκθςθ
υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου εντόσ των
ορίων του Διμου Αιγάλεω

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 28/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 25/10/2017, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ
Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.
πρωτ. 35450/20-10-2017 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ
απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) μελών βρζκθκαν εννιά (9) παρόντα ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1.Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)
2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)
3. Βλάχου Ζωι (τακτικό μζλοσ)
4. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)
5. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)
6. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)
7. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)
8. Καβάςθσ Παφλοσ (τακτικό μζλοσ)
9. Μερκουράκθ –Νικολοφδθ Π. (αναπλθρωματικό μζλοσ)

1. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)

το 1ο κζμα τθσ Η.Δ. ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, κ. Γιϊργοσ Παπαδιάσ, κζτει υπόψθ
τθσ, το με αρικμ. πρωτ. 2173/24-1-2017 ζγγραφο τθσ προϊςταμζνθσ Δ/νςθσ Προγραμματιςμοφ Ανάπτυξθσ &
Διαφάνειασ κ. Μαρίασ Τηϊρτηθ ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ:
Κφριε Πρόεδρε, ςασ διαβιβάηουμε:
α) Τθν με αρικμ.330/10-12-2013 απόφαςθ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ περί ¨κακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων
κζςεων για τθν άςκθςθ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου εντόσ των ορίων Διμου Αιγάλεω¨, β) Τθ με αρικμ.
467/19-12-2013 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου που αφορά ςτθν ζγκριςθ τθσ 330/2013 απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ και τον οριςμό επιτροπισ θ οποία κα διεκπεραιϊςει τθν διαδικαςία χοριγθςθσ των
αδειϊν υπαίκριου ςτάςιμου & πλανόδιου εμπορίου γ) το από 27-2-2014 πρακτικό δθμόςιασ κλιρωςθσ για τθν
παραχϊρθςθ κζςεων για τθν άςκθςθ υπαίκριου εμπορίου, δ) πίνακα με τα ςτοιχεία των δικαιοφχων, για τθν
ζκδοςθ επικαιροποιθμζνθσ απόφαςθσ - ειςιγθςθσ από τθν Επιτροπι Ποιότθτα Ζωισ προσ το Δθμοτικό
Συμβοφλιο.
Προσ τοφτο, παρακαλοφμε όπωσ κλθκοφν οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι αδειϊν ςτάςιμου υπαίκριου
εμπορίου (ςφμφωνα με το άρκρο 6/Ν.2690/99) ςε ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, ϊςτε να
εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ εγγράφωσ ωσ προσ τα παρακάτω ηθτιματα:
1) Τθν επικαιροποίθςθ των υφιςταμζνων ενεργϊν αδειϊν και 2) Τθν μεταφορά των κζςεων δφο
μικροπωλθτϊν από τον πεηόδρομο τθσ οδοφ Πανόρμου ςε άλλθ κζςθ ίςθσ εμπορικισ αξίασ εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου μασ.
Στθ ςυνεδρίαςθ κλικθκαν οι ενδιαφερόμενοι και παρευρζκθςαν οι :
 ωτθρίου Ελευκζριοσ (άδεια για καλαμπόκι –κάςτανα ςτθν είςοδο άλςουσ «Μπαρουτάδικο»)
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Κουρουβακάλθσ Γεώργιοσ (άδεια για καλαμπόκι –κάςτανα ςτθν ζξοδο ςτακμοφ μετρό Αγ. Μαρίνα)
Δθμόπουλοσ Ζαχαρίασ (άδεια για κουλοφρια-πεηόδρομοσ οδοφ Πανόρμου)
Λζντερθ Μαργαρίτασ με εξουςιοδότθςθ τθσ ςτο Λζντερθ Βαςίλειο (άδεια για φροφτα εποχισ –
πεηόδρομοσ οδοφ Πανόρμου)
Η επιτροπι ενθμερϊκθκε ότι ζχουν ιδθ κατακζςει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ παραίτθςθσ οι:
 Λυγγοποφλου Ανδριάνα (άδεια για άνκθ ςτο ΤΕΙ Ακινασ), αρικμ. πρωτ. 35380/20-10-2017 και
 Ταρζκ Αλ Μεςάτατ Αχμζντ (άδεια για καλαμπόκι –κάςτανα ςτο ΤΕΙ Πειραιά), αρικμ.πρωτ.35628/23-102017
Στθ ςυνζχεια κλικθκαν όςοι παραβρζκθκαν ενϊπιον τθσ επιτροπισ, προκειμζνου να δθλϊςουν εγγράφωσ τθν
επικυμία ςχετικά με τισ χορθγθκείςεσ άδειεσ.
Α) Τπεφκυνεσ δθλώςεισ παραίτθςθσ κατζκεςαν οι :
 Σωτθρίου Ελευκζριοσ
 Κουρουβακάλθσ Γεϊργιοσ
Β) Επικυμία για ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ διλωςαν οι :
 Δθμόπουλοσ Ζαχαρίασ και
 Λζντερθ Μαργαρίτα
Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει τθν Επιτροπι για τθν ανάγκθ να μεταφερκοφν οι
προαναφερόμενοι μικροπωλθτζσ από τον πεηόδρομο τθσ οδοφ Πανόρμου ςε άλλθ κζςθ, ιδθ χωροκετθμζνθ,
ίςθσ εμπορικισ αξίασ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων και προτείνει:
Α) για τον κ. Δθμόπουλο τθ κζςθ ςτθν πλατεία Ελ. Βενιηζλου – Μετρό (κζςθ που αποδζχκθκε με υπεφκυνθ
διλωςθ)
Β) για τθν κ. Λζντερθ Μαργαρίτα τθν κεςμοκετθμζνθ κζςθ ςτο ΤΕΙ Πειραιά ι τθν κεςμοκζτθςθ νζασ κζςθσ
ςτο ςτακμό Μετρό Αγ.Μαρίνα – Δθμαρχείο Αιγάλεω (κζςεισ που δεν αποδζχκθκε λόγω ςοβαρϊν
οικογενειακϊν προβλθμάτων)
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ,
ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί τισ κζςεισ των μικροπωλθτών, για τισ οποίεσ είχαν χορθγθκεί οι ςχετικζσ άδειεσ, ωσ εξισ:
Α) Αποδζχεται τισ παραιτιςεισ των: 1. ωτθρίου Ελευκζριου 2. Κουρουβακάλθ Γεώργιου 3. Σαρζκ Αλ
Μεςάτατ Αχμζντ 4. Λυγγοποφλου Ανδριάνα
Β) Εγκρίνει τθ μεταφορά κζςθσ του μικροπωλθτι κ. Δθμόπουλου Ζαχαρία από τον πεηόδρομο τθσ
Πανόρμου ςτθν πλατεία Ελ. Βενιηζλου – Μετρό. Επιςθμαίνεται ότι θ κζςθ είχε χωροκετθκεί και
αδειοδοτθκεί ςτον κ. Ηλία Ματοφδθ, ο οποίοσ διλωςε τθλεφωνικά τθν παραίτθςι του ςτο μζλοσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, κ. Παναγιώτθ Μανδραφλι, κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ)
Γ) Αναβάλλει τθ ςυηιτθςθ ωσ προσ τθν μεταφορά τθσ μικροπωλιτριασ κ. Λζντερθ Μαργαρίτασ προκειμζνου
να ελεγχκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ θ κεςμοκζτθςθ κζςθσ πλθςίον τθσ υπάρχουςασ κζςθσ τθσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ
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