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 Συνεδρίαση    14-10-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη της αιτήσεως µε αριθµ. πρωτ. 9422/06.09.2019 του κ. 

Πάσσαρη Πολυχρόνη, νόµιµου εκπροσώπου της ΙΚΕ µε την επωνυµία AVANTI  ΙΚΕ 

που αφορά στην παραχώρηση χώρου πρασίνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της   Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14
η
 του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 

2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα. 12:00 µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 10829 /10-10-2019  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 4
ο
 θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 9422/25-09-2019 της 

Αναπληρώτριας προϊσταµένης Αρχιτεκτονικού τµήµατος και σχεδίου πόλης  κ. 

Χαρίτου Ελίάνας η οποία έχει ως εξής : 

 

 

     Με την υπ’ αριθ. 9422/6-9-2019 αίτηση του ο κος Πολυχρόνης Πάσσαρης  

αιτείται την παραχώρηση του χώρου πρασίνου που βρίσκεται µπροστά από το 

κατάστηµά του, προκειµένου να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα τους θερινούς µήνες 

και όποτε οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

Με τα µε αρ. πρωτ. 8830/09-08-2019 και 9819/18-09-2019 έγγραφα του 

Αστυνοµικού Τµήµατος Καισαριανής, αλλά και από αυτοψίες που διενήργησαν 

υπάλληλοι της υπηρεσίας µας, διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω επιχείρηση χωρίς να έχει 

την απαιτούµενη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έκανε καθηµερινή χρήση 

του χώρου πρασίνου. 

Από τους ελέγχους των Αστυνοµικών προκύπτει ότι: 

• 24-07-2019 το κατάστηµα µε την επωνυµία AVANTI είχε αναπτύξει στο 

χώρο πρασίνου δεκαεπτά (17) τραπέζια, πενήντα (50) καθίσµατα και επτά (7) 

καναπέδες. 

• την 01-08-2019 το κατάστηµα µε την επωνυµία AVANTI είχε αναπτύξει στο 

χώρο πρασίνου δεκαπέντε (15) τραπέζια. 

Αναφέρουµε ότι η Αστυνοµία διενήργησε τους ανωτέρω ελέγχους ύστερα από την µε 

αρ. πρωτ. 7886/12-07-2019 καταγγελία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου 

διαπίστωσε την αυθαίρετη κατάληψη. 

 

Για την διεκπεραίωση της αίτησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 της Κανονιστικής 

Απόφασης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων, 

ζητήθηκε από το Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου να µας γνωστοποιήσει αν το συγκεκριµένο κατάστηµα έχει άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019 και αν υπάρχουν οικονοµικές εκκρεµότητες 

της επιχείρησης σε βάρος του ∆ήµου Καισαριανής.  

Με το υπ΄αρ. 9781/18-9-2019 απαντητικό έγγραφο του Τµήµατος ∆ηµοτικών 

Προσόδων βεβαιώνεται ότι το εν λόγω κατάστηµα δεν έχει άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019, ενώ διαπιστωµένα κάνει χρήση κοινόχρηστου 

χώρου και ότι η επιχείρηση έχει κάνει ρύθµιση για τις βεβαιωµένες οφειλές της προς 

το ∆ήµο Καισαριανής. 

Σύµφωνα µε το παρακάτω άρθρο της Κανονιστικής Απόφασης: 

• την παράγραφο 4 του άρθρου 6.3 κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πρασίνου 

 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραχώρηση του 

χώρου πρασίνου που βρίσκεται έµπροσθεν του καταστήµατος. 

 

Ως εκ τούτου η γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι αρνητική ως προς το αίτηµα του 

κου Πολυχρόνη Πάσσαρη.  



Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 τεχνική έκθεση του Αρχιτεκτονικού Τµήµατος και Σχεδίου Πόλης 

• Την αίτηση του κ. Πάσσαρη Πολυχρόνη 

• Την Κανονιστική Απόφαση Α∆Σ 179/8-9-15 

• Έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την  αίτηση µε αριθµ. πρωτ. 9422/06.09.2019 του κ. Πάσσαρη Πολυχρόνη, νόµιµου 

εκπροσώπου της ΙΚΕ µε την επωνυµία AVANTI  ΙΚΕ που αφορά στην παραχώρηση 

χώρου πρασίνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

 

 

 

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       14/10/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 

 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


