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 ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη περί της αιτήσεως µε αριθµ.πρωτ.:1779/17-02-20 του κ. 
Πολυχρόνη Πάσσαρη , νόµιµου εκπροσώπου της ΙΚΕ µε την επωνυµία AVANTI IKE 
που αφορά στην παραχώρηση χώρου πρασίνου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  11η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήµερα την 11η  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα  και ώρα 13.30µ.µ. 
η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια  
συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.2637/06-03-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  Ν. 3852/2010 , 
όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
        
    ΠΑΡΟΝΤΑ   
                                                                          ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Βούρλου Μαρία 
1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ(αν.µέλος)  
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εµµανουήλ  
4.Σταµέλος Ηλίας  
5.Αναγνωστάκης Κων/νος  
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωµατικό µέλος Πλυτάς Ευάγγελος από 
την Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής.   
 
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 5ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 1779/28-02-2020 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : 

 
 

 
     Με την υπ’ αριθ. 1779/17-2-2020 αίτηση του ο κος Πολυχρόνης Πάσσαρης  
αιτείται εκ νέου την παραχώρηση του χώρου πρασίνου που βρίσκεται µπροστά από 
το κατάστηµά του, προκειµένου να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα για όλη τη 
διάρκεια του έτους. 
Ο κος Πάσσαρης µε την υπ αρ. πρωτ 9422/06-09-2019 αίτησή του είχε ξανακάνει 
αίτηση για την παραχώρηση του χώρου πρασίνου και η οποία µε την υπ΄αρ. 16/2019 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε απορριφθεί.  
 
 
Σας επισυνάπτουµε την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας µας για το πρώτο αίτηµα του 
κου Πάσσαρη, καθώς η Κανονιστική Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων, από τότε δεν έχει τροποποιηθεί 
 

 
 
 
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 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
• Την αίτηση Πάσσαρη Πολυχρόνη 
• Έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία  

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 
 
Μειοψηφούντων κ.κ. Σταµέλου Ηλία, Αναγνωστάκη Κωνσταντίνο και Αλεξόπουλο 
Σπύρο οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ 
 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Την  αίτηση µε αριθµ.πρωτ.: 1779/17-02-20 για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάων 
στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται µπροστά από το κατάστηµα του κ. Πολυχρόνη 
Πάσσαρη , νόµιµου εκπροσώπου ΙΚΕ µε την επωνυµία  AVANTI IKE  µε την 



προϋπόθεση ότι η έκταση κατάληψης θα είναι όµορη του καταστήµατος , δεν θα 
υπερβαίνει τα 200,00µ2  και στον παραχωρηµένο χώρο επιτρέπεται µόνο η 
τοποθέτηση κινητών επίπλων και σκιαδίων (οµπρέλες) τα οποία θα αποµακρύνονται 
από το χώρο όταν το κατάστηµα είναι κλειστό.  
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                        1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εµµανουήλ 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας 
                                                                        5.Αναγνωστάκης Κων/νος 
                                                                        6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       11/03/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


