ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 18556/20.5.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα εννιά, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 6. Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικήφόρος
Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11.Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης
Αριστείδης, 13.

Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16.

Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλείου Ανδρέας, 22. Καλούδης Κων/νος, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24.
Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 29. Αραμπατζής Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς Γεώργιος, 35.
Πούλος Ιωάννης, 36. Πατσαβός Παναγιώτης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης
Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Γάσπαρη-Λούβαρη Πηνελόπη και 2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 188/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη αιτήματος Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηλιούπολης για την
παραχώρηση οικοπέδου επί της οδού Υψηλάντου 7
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλο κ. Αραμπατζής)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του θέματος,
έθεσε υπόψη του Σώματος το από 22.3.2011 αίτημα του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηλιούπολης με
το οποίο ζητά να του παραχωρηθεί δημοτικό οικόπεδο ώστε εκεί να τοποθετηθεί λυόμενη κατασκευή που
θα χρησιμεύσει ως γραφεία του ΕΟΣ Ηλιούπολης. Στο ανωτέρω αίτημα προτείνεται το δημοτικό οικόπεδο
που βρίσκεται επί των οδών Κονίτσης και Δροσίνη.
Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 10003/31.3.2011 γνωμοδότηση της
Νομικής Συμβούλου του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής : Ο ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Ηλιούπολης με αριθμ. 10003/22.3.2011 αίτησή του προς τον Δήμαρχο κ. Βαλασσόπουλος, ζητά να του
παραχωρηθεί το δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δροσίνη και Κονίτσης εντός
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τω διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Πλην όμως επειδή ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του οικόπεδο στη
οδό Υψηλάντου 7 θα παραχωρήσει στον αιτούντα σύλλογο το οικόπεδο αυτό.
Το οικόπεδο αυτό ήταν ανέκαθεν στην νομή και κατοχή του Δήμου μας. Ο Δήμος μας πλέον της
25ετίας το καθαρίζει , το επιμελείται και κατά διαστήματα το παραχωρεί σε εργολάβους, που εργάζονται
σε έργα του Δήμου για να τοποθετούν εντός του οικοπέδου τα υλικά τους και τα μηχανήματά τους. Με τις
υπηρεσίες του ο Δήμου το έχει στην κατοχή του και το προφυλάσσει από επίδοξους κατά καιρούς
καταπατητές. Άποψή μου είναι ότι ο παραπάνω χώρος θα πρέπει να παραχωρηθεί στον αιτούντα
Ορειβατικό σύλλογο για μεγαλύτερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δήμου μας. Εάν υπάρξει θετική
απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να γίνει και ένα πρωτόκολλο που να προβλέπεται η
διάρκεια της παραχώρησής του, η χρήση κλπ.
Μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Σόφη, Τσατσούλη, Λαγκαδινού, Μαργαρώνη, απέχοντος του κ. Κοκοτίνη και
σύμφωνα με την τοποθέτηση του κ. Πατσαβού όπως καταγράφεται στα πρακτικά)
Εγκρίνει την παραχώρηση του δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Υψηλάντου 7 στον Ελληνικό
Ορειβατικό Σύλλογο Ηλιούπολης .
Το οικόπεδο αυτό ήταν ανέκαθεν στην νομή και κατοχή του Δήμου μας. Ο Δήμος μας πλέον της
25ετίας το καθαρίζει , το επιμελείται και κατά διαστήματα το παραχωρεί σε εργολάβους, που εργάζονται
σε έργα του Δήμου για να τοποθετούν εντός του οικοπέδου τα υλικά τους και τα μηχανήματά τους. Με τις
υπηρεσίες του ο Δήμου το έχει στην κατοχή του και το προφυλάσσει από επίδοξους κατά καιρούς
καταπατητές. Ο παραπάνω χώρος παραχωρείται στον αιτούντα Ορειβατικό σύλλογο για μεγαλύτερη
εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δήμου μας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.6.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

