
          

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή, 09.07.2018
                                                   Αρ. πρ.: 1388

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 17/2018 συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης:  134/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 6/7/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 συνήλθε
σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1354/ 02.07.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,  Σωτήρη  Παπαμιχαήλ,  που επιδόθηκε σε  κάθε ένα από  τα  μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 8-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                            Αθανασούλης Κων/νος   
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                       Παπασπύρος Σπύρος 
      Μπονάρου Αργυρώ                                                                Ζορμπάς Βασίλειος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                      Κρητικίδης Κων/νος 
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                        Γουργούλης Ιωάννης                         
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                               
      Ρίζκ - Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                  Κανιώρης Νικόλαος   
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
                  
                                                                          

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ.,  προσήλθε ο κος Αθανασούλης Κων/νος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“ Παραχώρηση  χώρων και δικαιώματος πώλησης

ειδών στο  Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο
Δήμαρχος Σταύρος Κώτσης”

ΑΔΑ: Ψ0ΦΨΟΛΘΒ-ΦΒΜ



Επί του 5ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: “ Παραχώρηση  χώρων και δικαιώματος πώλησης ειδών στο  Πολιτιστικό και Αθλητικό
Πάρκο Δήμαρχος Σταύρος Κώτσης”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

     Την  παραχώρηση  στην  ατομική  επιχείρηση  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΒΑΡΗΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  ΑΦΜ.
020883864, ΔΟΥ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ,  το δικαίωμα να προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης
παρασκευής  ή/και  προσφοράς τροφίμων και  ποτών σε κινητούς ή  προσωρινούς  χώρους  στο
Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Πάρκο  “Δήμαρχος  Σταύρος  Κώτσης”  στην  Αγία  Παρασκευή,  να
εγκαταστήσει την άνω επιχείρηση στο άνω Πάρκο σε επιφάνεια έως 15 τ.μ.,  σε σημείο το οποίο
θα υποδειχθεί σε αυτήν από τον Οργανισμό και περαιτέρω θα είναι πρόσφορο για την έγκριση
από τις αρμόδιες Αρχές. 

Η άνω επιχείρηση θα εγκατασταθεί σε καλαίσθητη ξύλινη προσωρινή εγκατάσταση, η οποία θα
εναρμονίζεται  με  το  περιβάλλον,  το  χώρο  και  τις  εκεί  δραστηριότητες.  Οι  άνω  δαπάνες  θα
καταβληθούν από την ατομική επιχείρηση, ενώ η προσωρινή εγκατάσταση θα αποξηλωθεί μετά
τη λήξη των πολιτιστικών δράσεων έτους 2018 στο άνω Πάρκο. 

Για την παραχώρηση των άνω δικαιωμάτων, η άνω επιχείρηση δικαιούται είτε να προχωρήσει σε
εφάπαξ παροχή προς τον Οργανισμό ποσού τετρακοσίων ευρώ έως  την τελευταία εργάσιμη
ημέρα  του  Σεπτεμβρίου  2018,   είτε  να  προχωρήσει  στην  παροχή  ειδών  προς  τις  θεατρικές
ομάδες του 11ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων Δήμων Αττικής, οι οποίες θα
φιλοξενηθούν  στον άνω χώρο από την 8η έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2018. 

 Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προχωρήσει σε κάθε  περαιτέρω αναγκαία ενέργεια
για την υλοποίηση της παρούσας  απόφασης με σκοπό τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο άνω
Πάρκο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παραχώρηση  χώρου και δικαιώματος πώλησης ειδών στο Πολιτιστικό και Αθλητικό
Πάρκο  “Δήμαρχος  Σταύρος  Κώτσης”, στην  ατομική  επιχείρηση  “ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΒΑΡΗΣ”  του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  ΑΦΜ.  020883864,  ΔΟΥ.  ΧΟΛΑΡΓΟΥ,   το  δικαίωμα  να  προβεί  σε  γνωστοποίηση
λειτουργίας  επιχείρησης  παρασκευής  ή/και  προσφοράς  τροφίμων  και  ποτών  σε  κινητούς  ή
προσωρινούς χώρους στο  Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Δήμαρχος Σταύρος Κώτσης” στην
Αγία Παρασκευή, να εγκαταστήσει την άνω επιχείρηση στο άνω Πάρκο σε επιφάνεια έως 15 τ.μ.,

ΑΔΑ: Ψ0ΦΨΟΛΘΒ-ΦΒΜ



σε  σημείο  το  οποίο  θα  υποδειχθεί  σε  αυτήν  από  τον  Οργανισμό  και  περαιτέρω  θα  είναι
πρόσφορο για την έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

 Η άνω επιχείρηση θα εγκατασταθεί σε καλαίσθητη ξύλινη προσωρινή εγκατάσταση, η οποία θα
εναρμονίζεται  με  το  περιβάλλον,  το  χώρο  και  τις  εκεί  δραστηριότητες.  Οι  άνω  δαπάνες  θα
καταβληθούν από την ατομική επιχείρηση, ενώ η προσωρινή εγκατάσταση θα αποξηλωθεί μετά
τη λήξη των πολιτιστικών δράσεων έτους 2018 στο άνω Πάρκο. 

Για την παραχώρηση των άνω δικαιωμάτων, η άνω επιχείρηση δικαιούται είτε να προχωρήσει σε
εφάπαξ παροχή προς τον Οργανισμό ποσού τετρακοσίων ευρώ έως  την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Σεπτεμβρίου 2018 είτε να προχωρήσει στην παροχή ειδών προς τις θεατρικές ομάδες
του  11ου  Διαδημοτικού  Φεστιβάλ  Ερασιτεχνικών  Θιάσων  Δήμων  Αττικής,  οι  οποίες  θα
φιλοξενηθούν  στον άνω χώρο από την 8η έως και την 16η Σεπτεμβρίου 2018.  

Εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. , να προχωρήσει σε κάθε  περαιτέρω αναγκαία ενέργεια
για την υλοποίηση της παρούσας  απόφασης με σκοπό τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο άνω
Πάρκο.                           

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 134/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Μπονάρου Αργ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν., Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), 
                                                                            Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.)    
                                                                                                                                          

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη

ΑΔΑ: Ψ0ΦΨΟΛΘΒ-ΦΒΜ
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