ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 9/2019
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης:
30/2019

Περίληψη:
Εκμίσθωση χώρων στην πλατεία Δαβάκη
για εγκατάσταση, λειτουργία καρουζέλ
και παιδικού τραίνου κατά τον εορτασμό
Χριστουγέννων 2019 στο Δήμο Καλλιθέας.

Σήμερα την 7η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα Καλλιθέας, οδός Ματζαγριωτάκη 76, στον 3ο όροφο, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ.
53650/3-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
στα Μέλη σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού
από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) τακτικά
μέλη.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΔΑΒΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΘΗΝΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΑΝΝΑ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Στη συνεδρίαση παρευρέθη χωρίς δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Αδαμόπουλος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων αν και
νόμιμα καλέστηκαν.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το υπ΄αρ. πρωτ. 51312/20-9-2019 εισηγητικό έγγραφο της κας Αντιδημάρχου το
οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου μας περιλάβετε και το θέμα :«Εκμίσθωση χώρων στην πλατεία Δαβάκη
για εγκατάσταση, διαφόρων παιγνιδιών για παιδιά κατά τον εορτασμό Χριστουγέννων
2019 στο Δήμο Καλλιθέας» σχετικά με το οποίο σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο Δήμος μας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων
2019 και επιθυμώντας να προσδώσει ένα ακόμη πιο χαρμόσυνο τόνο, προχωρά στη
διοργάνωση ψυχαγωγικών παιγνιδιών για τα παιδιά της πόλης όπως καρουζέλ και
παιδικό τραινάκι μεταξύ πολλών άλλων. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε την ευκαιρία στα
παιδιά της πόλης μας να παίξουν και να χαρούν στη διάρκεια των εορτών της
περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ενώ παράλληλα οι γονείς τους
έχουν περισσότερες επιλογές εντός των ορίων της πόλης μας να παραμείνουν σε
αυτή για την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση τους.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
73 του Νόμου 3852/2010, παρακαλούμε για την έγκριση σας για:
- Την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών παιγνιδιών στην πλατεία Δαβάκη
σύμφωνα με το σχέδιο ενδεικτικών περιγραμμάτων οριοθέτησης των προς
παραχώρηση χώρων που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
-Την εκμίσθωση των παραπάνω αναφερόμενων χώρων της πλατείας Δαβάκη,
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2019 και της Πρωτοχρονιάς 2020, για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία των δράσεων αυτών στην πλατεία Δαβάκη, με τη
διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει ο Νόμος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:


Την εγκατάσταση και λειτουργία παιδικών παιγνιδιών στην πλατεία
Δαβάκη σύμφωνα με το σχέδιο ενδεικτικών περιγραμμάτων
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οριοθέτησης των προς παραχώρηση χώρων που εκπονήθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
Την εκμίσθωση των παραπάνω αναφερόμενων χώρων της πλατείας
Δαβάκη, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2019 και της
Πρωτοχρονιάς 2020, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
δράσεων αυτών
στην πλατεία Δαβάκη, με τη διαδικασία του
πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως ορίζει ο Νόμος.

Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αφού
συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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