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ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη του υπ’ αριθμ. πρωτ. 8641/14.09.2020 αιτήματος του κ. 
Τσαουσίδη Ηλία περί παραχώρηση θέσης στάθμευσης.   
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 4ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Καισαριανής, την  28η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήμερα την 28η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 15:00 μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε 
σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 9131/24-09-2020 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. 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε  (5) μέλη. 
 
            

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ 
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   
1. Βούρλου Μαρία Αναγνωστάκης Κων/νος 
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εμμανουήλ  
4.Σταμέλος Ηλίας  
5. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον  υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του 
Δήμου Σταθάκη Ιωάννη. 



 
 
Ο  Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 

Χρήστος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αρ. πρωτ. 8821/16-09-2020 τεχνική έκθεση 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Αρχιτεκτονικού Τμήματος & Σχεδίου Πόλης κ. 
Χαρίτου Ελιάνας, η οποία έχει ως εξής : 

 
       
 
 
 Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αίτηση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος ζητά την 
ανανέωση της ήδη παραχωρημένης  θέσης στάθμευσης από το έτος 2008 
έμπροσθεν του καταστήματός του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. 
       Με την υπ’ αριθ. 8641/14-09-2020 αίτηση του κ. Τσαουσίδη Ηλία «Τζάμια – 
Κρύσταλλα», ο οποίος αιτείται την ανανέωση της ήδη παραχωρημένης από το 
έτος 2008 θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του,  επί της οδού 
Δήλου 29 στον Δήμο Καισαριανής, για την εξυπηρέτηση της φορτοεκφόρτωσης 
εύθραυστων αντικειμένων από και προς το κατάστημά του. 
       Προς ενημέρωσή σας, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη η παραχώρηση 
θέσης στάθμευσης σε καταστήματα, αναφέρεται μόνο για την εξυπηρέτηση 
κατοίκων ΑμεΑ μπροστά από τις κατοικίες τους και ύστερα από υποβολή των 
σχετικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2696/1999 και τα 
άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 241/2005. Οποιαδήποτε άλλη παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης που αφορά καταστήματα είναι στην αρμοδιότητα της Ε.Π.Ζ.   
  
 

 
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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. Τσαουσίδη Ηλία  
 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 έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8641/14-09-2020 αιτήσεως του κ. Τσαουσίδη Ηλία 
«Τζάμια – Κρύσταλλα», για την ανανέωση της ήδη παραχωρημένης από το έτος 2008 
θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του,  επί της οδού Δήλου 29 στον Δήμο 



Καισαριανής, για την εξυπηρέτηση της φορτοεκφόρτωσης εύθραυστων αντικειμένων από 
και προς το κατάστημά του. 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                        1. Βούρλου Μαρία 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εμμανουήλ 
                                                                        4. Σταμέλος Ηλίας 
                                                                        5. Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
                                                                         
 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       28/09/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                      
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


