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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
3η Συνεδρίαση 14- 06- 2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως του υπ’αριθμ 10626/06-06-2022 αιτήματος του κ.
Γλεντζή Γρηγόριου σχετικά με παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου
απέναντι από το κατάστημα «ΣΤΥΛΙΤΗΣ» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
163 στον Δήμο Καισαριανής.
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 14η του
μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11198/10-06-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της
Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67
παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του
Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ΔήμαρχοςΠρόεδρος
1.Βούρλου Μαρία
2.Φασκιώτης Γεώργιος
3.Γαβρίλη Αγγελική

ΑΠΟΝΤΑ
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4.Σταμέλος Ηλίας
5.Αναγνωστάκης Κων/νος
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου
Σ. Φιλοπούλου.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών, την
κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 11082/09-06-2022 εισήγησή της αναπληρώτριας
προϊσταμένης Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Εποπτείας και Ελέγχου κ. Χαρίτου
Ελιάνας η οποία έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αίτηση που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσας Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Με την υπ’ αρ. πρωτ.10626/06-06-2022 αίτησή του ο κ.Γλεντζής Γρηγόριος ζητά
την παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου απέναντι από το κατάστημά του με
την επωνυμία «Στυλίτης» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 163
απέναντι από το σχολικό συγκρότημα «Βενιζέλου».
Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από την υπ’ αρ. πρωτ. 4209/18-05-2020 αίτηση του
κ. Γλεντζή Γρηγόριου με την υπ’ αρ.13/2020-4209/22-07-2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παραχωρήθηκε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου με
βάση τον νόμο 4688/2020 ΦΕΚ(101/Α/24-05-2020) που έδινε την δυνατότητα της
πρόσθετης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (δωρεάν) για την ενδυνάμωση των
επιχειρήσεων λόγω του COVID19 (με απόφαση της Ε.Π.Ζ).
Με την νέα αίτησή του ο κ. Γλεντζής Γρηγόριος επανέρχεται με το ίδιο αίτημα
όπου ζητά την παραχώρηση του κ.χ. κατά την περίοδο που είναι κλειστή η σχολική
μονάδα δηλαδή από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου όπου θα χρεωθεί και το
ανάλογο αντίτιμο από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής.
Γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι, ότι μπορεί να δοθεί ο χώρος κατά
παρέκκλιση της υπ’ αρ. 179/09-09-2015 Κανονιστικής Απόφασης περί
Κοινόχρηστων Χώρων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής
αυστηρά και μόνο κατά την περίοδο που είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73
και 75 του ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά
από
διαλογική
συζήτηση
η
οποία
καταγράφεται
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ ΄ οψιν:

στα
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Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού Εποπτείας και Ελέγχου
Την υπ’αριθμ 10626/06-06-2022 αίτηση του κ. Γλεντζή Γρηγόριου
Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ’αριθμ 10626/06-06-2022 αίτημα του κ. Γλεντζή Γρηγόριου
σχετικά με παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου απέναντι από το
κατάστημα «ΣΤΥΛΙΤΗΣ» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 163 στον Δήμο
Καισαριανής. κατά την περίοδο που είναι κλειστή η σχολική μονάδα δηλαδή , από
15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου όπου θα χρεωθεί και το ανάλογο αντίτιμο από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ.
179/09-09-2015 Κανονιστικής Απόφασης περί Κοινόχρηστων Χώρων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής αυστηρά και μόνο κατά την περίοδο που
είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη
της Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βούρλου Μαρία
2. Φασκιώτης Γεώργιος
3. Γαβρίλη Αγγελική
4. Σταμέλος Ηλίας
5. Αναγνωστάκης Κων/νος
6. Αλεξόπουλος Σπυρίδων

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή

14/06/2022

Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

