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η
 Συνεδρίαση   16/07/2020 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2020 

 

 

 ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή µη του υπ’ αριθµ. πρωτ. 4474/25.05.2020 αιτήµατος της 

εταιρείας «Μπότση Καισαριανή Ε.Ε.» ιδιοκτήτριας καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος επί της οδού Υµηττού 50, σχετικά µε παραχώρηση  χρήσης πρόσθετου 

κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  16
η
 του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 16
η
 του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

08:00 π.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική 

δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 

6304/10-07-2020 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  

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 µε αρ. πρωτ. 5699/29-06-2020 τεχνική έκθεση 

της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης κ. 

Χαρίτου Ελιάνας, η οποία έχει ως εξής : 

 

    Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 4474/25-05-2020 αίτηση της εταιρείας Μπότση 

Καισαριανή Ε.Ε. που αφορά στην επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων στο κοινόχρηστο 

χώρο έμπροσθεν του καταστήματός του, όπως του δίνεται η δυνατότητα μετά την 

έκδοση του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24.05.2020) λόγω της πανδημίας COVID 19 και με 

βάση την υπ’ αριθ. 8/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Καισαριανής.  

Η Τεχνική Υπηρεσία, με γνώμονα το νόμο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις εστίασης για 

την ενδυνάμωσή τους λόγω της πανδημίας, την πρόσθετη παραχώρηση των ήδη 

αναπτυσσόμενων τραπεζοκαθισμάτων έως και στο διπλάσιο του κοινόχρηστου χώρου 

που καταλαμβάνουν και με λήξη των μέτρων ενδυνάμωσης έως την 30
ην

 Νοεμβρίου 

2020, εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα εξής: 

 

  Η εταιρεία Μπότση Καισαριανή Ε.Ε. με την  υπ’ αρ. πρωτ. 4474/25-05-2020 αίτησή της 

για το κατάστημα «Το Γνήσιον Κεμπαπτζίδικο» που βρίσκεται επί της οδού Υμηττού 50 

ζητά την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Υμηττού 

19,00m
2
 και στο οδόστρωμα επί της οδού Χαλκηδώνος το κομμάτι που είναι αδιέξοδο 

47,00m
2
. Επίσης ζητά και στο απέναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Χαλκηδώνος (όπως αυτό 

φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα που έχει καταθέσει), διότι ξεπερνά το 

επιτρεπόμενο από το νόμο ποσοστό παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, με βάση τον 

ήδη παραχωρηθέντα με την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.  

Άρα η πρόταση (Γ) που αιτείται απορρίπτεται βάσει νομοθεσίας. 

Να σας ενημερώσουμε, ότι η επιχείρηση δεν έχει οφειλή στον Δήμο. 
 

 

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 και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:    

    

• Την αίτηση της εταιρείας «Μπότση Καισαριανή  Ε.Ε.» 

• Την υπ’ αριθµ. 8/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

• Την τεχνική έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης Αρχιτεκτονικού 

Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης  

• Τη σχετική νοµοθεσία  

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αποδοχή του υπ’ αριθµ. πρωτ. 4474/25.05.2020 αιτήµατος της εταιρείας 

«Μπότση Καισαριανή Ε.Ε.» ιδιοκτήτριας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

επί της οδού Υµηττού 50, σχετικά µε παραχώρηση  χρήσης πρόσθετου κοινόχρηστου 

χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και του παραχωρεί το πεζοδρόµιο επί της 



οδού Υµηττού, το απέναντι πεζοδρόµιο επί της οδού Χαλκηδόνος, καθώς και ένα 

τµήµα του οδοστρώµατος επί της οδού Χαλκηδόνος, µε την προϋπόθεση να 

επιτρέπεται η διέλευση των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης 

 

 

  

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε 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       16/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 

 

 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


