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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης 174/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση
παραχώρησης
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
για
την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων (αρ.
πρωτ. 11543/06-04-2017)
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
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ΑΔΑ: Ω1ΓΥΩΗΔ-ΛΝΤ

Αποχωρήσεις: Ουδείς.
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 22ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11543/6-4-2017 εισήγηση του Τµήµατος αδειών εµπορικών
δραστηριοτήτων της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις του αρθ.13 παρ.2 του Β.∆. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθ.3 του
Ν.1080/80, σύµφωνα µε το οποίο τα τµήµατα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται
η παραχώρηση χρήσης καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται η τιµή του ετήσιου τέλους κατά Τ.Μ. της περιοχής που βρίσκεται ο
χρησιµοποιούµενος χώρος ανεξάρτητα του χρόνου χρήσεως.
Την υπ΄ αριθµόν 420/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίστηκαν
τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το Ο.Ε.2017.
Τις διατάξεις του αρθ.80 παρ.4 του Ν.3463/06 σύµφωνα µε το οποίο ο ενδιαφερόµενος που
αιτείται για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου µπορεί να υποβάλλει το αίτηµα του µε τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκοµίσει µετά την προέγκριση Άδειας Λειτουργίας του
καταστήµατος.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29257 – 5/10/2016 αίτηση σύµφωνα µε την οποία το κατάστηµα µε την
επωνυµία «BURGER ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» αιτείται έγκριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί
της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ. 2 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σε έκταση 14,41 τ.µ.
Το τέλος χρήσης που οφείλει ο υπόχρεος να καταβάλει για τα τετραγωνικά µέτρα (τετραγωνικά
µέτρα επί τιµή) ανέρχεται σε 2.809,95€ και θα καταβληθεί το 30% πριν την παράδοση της
αδείας και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Επίσης υποβλήθηκαν συν/να τα:
Σχετικά έγγραφα:
1. Η αίτηση µε αρ.πρωτ. 29257 /05-10-2016
2. Η Άδεια λειτουργίας καταστήµατος µε αρ.πρωτ. 859/27-09-2016
3. Η Φωτ/πια καταλληλότητας καταστήµατος της ∆/νσης Υγείας µε αρ.πρωτ. 619/24-2-2017
4. Η Έγκριση Τεχνικής Υπηρεσίας µε αρ.πρωτ. 32974 /03-01-2017
5. Η Έγκριση του τµήµατος Τροχαίας Αγ. Παρασκευής µε αρ. πρωτ. 2501/9/2/032-Β/18-2-2017

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
την έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστηµα µε την επωνυµία
«BURGER ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ. 2 για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων σε έκταση 14,41 τ.µ.
Το τέλος χρήσης που οφείλει ο υπόχρεος να καταβάλει για τα τετραγωνικά µέτρα (τετραγωνικά
µέτρα επί τιµή) ανέρχεται σε 2.809,95€ και θα καταβληθεί το 30% πριν την παράδοση της
αδείας και το υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ.Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.
Ο κ. Α. Ευσταθίου ψήφισε λευκό.
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 174/2017.
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Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 12/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ
Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΠΡΑΣΣΟΣ
Ν.,
ΚΑΡΑΤΖΑ
Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
Π.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.
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