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 ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή µη του υπ’ αριθµ. πρωτ. 4664/29.05.2020 αιτήµατος του κ. 

Μηλιώτη Λεωνίδα, ιδιοκτήτη καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της 

οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13, 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 5
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. 4664/29-05-2020 αίτηση του κ. Μηλιώτη Λεωνίδα  

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: 

 

  Ο κ.  Μηλιώτης Λεωνίδας με την  υπ’ αρ. πρωτ. 4664/29-05-2020 αίτησή του για το 

κατάστημα «Το Σκασιαρχείο» που βρίσκεται επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13 

και αιτείται την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο της εισόδου του 

Σκοπευτηρίου ή τοποθέτηση μίας παγωτομηχανής διαστάσεων 0,70cm x 0,70cm και ένα 

τραπεζάκι για τα χωνάκια και κυπελάκια παγωτού, μπροστά από το 4
0
 & 5

0
 Νηπιαγωγείο. 

Να σας κάνουμε γνωστό ότι το κατάστημα δεν διαθέτει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου από τον Δήμο, διότι ο εξωτερικός χώρος που καταλαμβάνει με τραπεζοκαθίσματα 

έμπροσθεν του καταστήματός του είναι πρασιά του ακινήτου, γι’ αυτό δεν πληρώνει 

Δημοτικό τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στον Δήμο. Άρα, δεν προβλέπεται από 

την νομοθεσία να δοθεί άδεια πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ΑΤΕΛΩΣ για 

τραπεζοκαθίσματα, αφού δεν διαθέτει καθόλου άδεια κατάληψης.     

Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι, ότι δύναται η δυνατότητα να παραχωρηθεί ο χώρος 

μόνο για την παγωτομηχανή και το βοηθητικό τραπέζι, αλλά μόνο μέχρι την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς. 

Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι υπάρχει οφειλή προς το Δήμο από το έτος 2018 έως και 

σήμερα, του Τέλους επί του Ακαθαρίστου που υποχρεούται να πληρώνει με βάση τη 

νομοθεσία. 

 

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 του κ. Μηλιώτη Λεωνίδα   

• 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. 4664/29.05.2020 αιτήµατος του κ. Μηλιώτη 

Λεωνίδα, ιδιοκτήτη καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ηρώς 

Κωνσταντοπούλου 13, σχετικά µε την τοποθέτηση µίας παγωτοµηχανής διαστάσεων 

0,70cm x 0,70cm και ένα τραπεζάκι για τα χωνάκια και κυπελάκια παγωτού, 

παραπλεύρως του καταστήµατός του έµπροσθεν του 4
0
 & 5

0
 Νηπιαγωγείου και 

αποκλειστικά µέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

 

 

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 

 


