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ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου στην πλατεία ∆ηµάρχου Παναγιώτη Μακρή για το 
Χριστουγεννιάτικο bazzar του 2ου  Συστήµατος Προσκόπων. 
 
. 

Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της   Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός NOEMΒΡΙΟΥ  έτους 
2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα. 15:00 µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12124 /07-11-2019  έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Βούρλου Μαρία  
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εµµανουήλ  
4.Σταµέλος Ηλίας  



5.Αναγνωστάκης Κων/νος  
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 
Χρήστος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 10916/30-10-2019 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : 

 
 

 
     Με την υπ’ αριθ. 10916/22-10-2019 αίτηση του η κα Αγγελική Φώσκολου αιτείται 
την παραχώρηση µέρους της πλατείας ∆ηµάρχου Παν. Μακρή για την 
πραγµατοποίηση του χριστουγεννιάτικου bazzar του 2ου Συστήµατος Προσκόπων 
Καισαριανής στις 21 & 22 ∆εκεµβρίου 2019. 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Πρόεδρο του Συστήµατος Προσκόπων 
διευκρινίστηκε ότι αιτούνται χώρο διαστάσεων 1,00Χ3,00µ για την τοποθέτηση 
πάγκων, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν το bazzar.   
Με το επισυναπτόµενο διάγραµµα προτείνουµε τη θέση εγκατάστασης των πάγκων 
στην είσοδο της πλατείας επί της λεωφ. Εθν. Αντίστασης. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
                                           
    

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
• Την αίτηση της Αγγελικής Φώσκολου 
• Έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Την παραχώρηση χώρου ( 1,00Χ3,00µ) στην πλατεία ∆ηµάρχου Παναγιώτη Μακρή 
για το Χριστουγεννιάτικο bazzar του 2ου  Συστήµατος Προσκόπων µε θέση 
εγκατάστασης των πάγκων στην είσοδο της πλατείας επι της λεωφ.Εθν.Αντίστασης.. 
 
 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Βούρλου Μαρία 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εµµανουήλ 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας 
                                                                        5.Αναγνωστάκης Κων/νος 
                                                                        6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       11/11/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


