ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 4298/4.2.2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα εννέα,

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. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14.
Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17. Αντζινάς Ιωάννης,
18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 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. Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31.
Λαγκαδινός Θεοφάνης, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34. Πατσαβός
Παναγιώτης, 35. Αρβανίτης Νικόλαος, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37. Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης
Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 2. Δημητρόπουλος Άγγελος και 3. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 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 τακτική υπάλληλος του Δήμου κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 27/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την απογραφή κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών έτους 2011,
καθορισμός αυτοτελούς οικισμού Δήμου.
(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαγκαδινός)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 1698/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης αναφορικά με την
απογραφή κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών έτους 2011, καθορισμός αυτοτελούς οικισμού Δήμου
για τα οποία σας γνωρίζουμε τα εξής:
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Με το υπ’ αριθ. 1698/17.1.2011 εισερχόμενο στο Δήμο Ηλιούπολης από τη Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος μας
ενημερώθηκε ότι για την εκτέλεση των απογραφών είναι απαραίτητος ο καθορισμός των αυτοτελών
οικισμών του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ.223/Α΄/4.11.2008).
Με το υπ’ αριθ. 3467/28.1.2011 εισερχόμενο έγγραφο στο Δήμο Ηλιούπολης από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ζητείται να τεθεί το θέμα κατά προτεραιότητα προς έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό κατατέθηκαν στο Δήμο από την υπάλληλο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, κ. Αργυρώ Πατεράκη, η οποία έχει οριστεί επόπτης απογραφής στο Δήμο
Ηλιούπολης, σε τέσσερα αντίτυπα, το Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού (Φ.Α.Ο.) στο οποίο
αναγράφονται οι αυτοτελείς οικισμοί του Δήμου μας, όπως καθορίστηκαν κατά την απογραφή του
2001. Σε αυτά ο Δήμος μας αναφέρεται ως ένας αυτοτελής οικισμός. Τα εν λόγω Φ.Α.Ο. θα πρέπει,
αφού εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, να υπογραφούν και να σφραγιστούν από το Δήμαρχο,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2073/1180/20.1.2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 168/2008 «ως αυτοτελής οικισμός ορίζεται … ένα σύνολο
οικοδομών, οι οποίες γειτονεύουν και τα κτίρια των οποίων δεν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο
από 200 μέτρα, αν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως και μέχρι 1000 μέτρα αν υπάρχει, και
περιλαμβάνουν 10 τουλάχιστον κατοικίες νοικοκυριών ή

μία συλλογική κατοικία ή κατοικίες

νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά 50
τουλάχιστον άτομα ανεξάρτητα αν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή μία μόνο ορισμένη εποχή».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω βεβαιώνεται ότι ο Δήμος Ηλιούπολης αποτελείται από έναν
αυτοτελή οικισμό ως αυτός ορίζεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 168/2008, δηλαδή δεν έχει υπάρξει
αλλαγή στην ανάπτυξη του οικισμού του Δήμου ώστε να αλλάξει η κατάσταση των αυτοτελών
οικισμών από την απογραφή του 2001.
Ως εκ τούτου προτείνεται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Φύλλων Αυτοτελών
Οικισμών (Φ.Α.Ο.), ως έχουν κατατεθεί και η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και
σφράγισή τους, ώστε να παραδοθούν εγκαίρως στο αρμόδιο στέλεχος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 3 του Π.Δ.
168/2008
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει τα Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) ως έχουν κατατεθεί από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή για την απογραφή κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών έτους 2011, σύμφωνα με το
σκεπτικό της απόφασης και που έχουν ως εξής:
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2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο για την υπογραφή και
σφράγιση των ανωτέρω Φ.Α.Ο. ώστε να παραδοθούν εγκαίρως στο αρμόδιο στέλεχος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2011.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 10.2.2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

