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 ΘΕΜΑ: Αίτηµα για µουσική εκδήλωση στον υπαίθριο χώρο στο βαγόνι των 
Προσκόπων στο Σκοπευτήριο(3/6/16). 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 25η του µηνός ΜΑΪΟΥ . 
Στην Καισαριανή σήµερα την 25η  του µηνός ΜΑΪΟΥ   ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
15.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε έκτακτη 
δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 
5662/20-5-2016 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 ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση επτά  (7) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ                       
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                              1.Σοφιανόπουλος Γεώργιος                            
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Λυκούδης Αλεβίζος 
6.Βοσκόπουλος Χρήστος ( αν. µέλος) 
7. Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
 
Παρόντες ήταν ο κ .  Κοντόσταυλος Γεώργιος   και ο κ. Καµπάκας Αντώνιος καθώς 
και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , κ. Κατηµερτζής Γεώργιος και  ο κ. Κατσαρελης 
Νικόδηµος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 5299/23.5.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 
οποία έχει ως εξής: 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 
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ΤΗΛ.   : 213 20 10 727 
FAX    : 210 72 92 621 
                                                                          Προς                                                                                            
                                                               Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
 
 

Τεχνική Έκθεση 
 
 
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για Μουσική εκδήλωση στο βαγόνι των Προσκόπων στο Σκοπευτήριο.   
                      
        Σχετικά µε την υπ΄αρ. πρωτ. 5299/13-05-2016 αίτηση του κ. Χατζηνικολάου Κωνσταντίνου ο 
οποίος ζητά τη παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το βαγόνι των προσκόπων στο 
Σκοπευτήριο, για τις 03/06/2016 ηµέρα Παρασκευή , για τη πραγµατοποίηση µουσικής εκδήλωσης. 
       Θεωρούµε λοιπόν ότι ο χώρος µπορεί να παραχωρηθεί για τη συγκεκριµένη εκδήλωση, µε τη 
προϋπόθεση ότι δεν θα προκληθούν µόνιµες βλάβες στο χώρο και θα τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας 
έτσι ώστε να µη δηµιουργηθεί όχληση στους περίοικους καθώς αυτό ορίζεται και από το νόµο. 
       Στην περίπτωση που από την εκδήλωση προκληθούν ζηµιές στον κοινόχρηστο χώρο, ο κ. 
Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την   αποκατάστασή τους άµεσα. 
       Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά του εν λόγω 
αιτήµατος. 

                 
 
                                                                                                                                 
 
          Η Υπάλληλος                                                     Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη   
 Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &                                        Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & 
         Σχεδίου Πόλης                                                                  Σχεδίου Πόλης   
 
      Μουστάκα Γεωργία                                                           Χαρίτου Ελιάνα 
        ∆οµικών Έργων                                                       Αρχιτέκτων   Μηχανικός   
 
 
 
 
 
 
  Ο Πρόεδρος 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 
Ποιότητα Ζωής. 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

       Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 



                                        ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Το αίτηµα για µουσική εκδήλωση µε την υπ΄αρ. πρωτ. 5299/13-05-2016 αίτηση του 
κ. Χατζηνικολάου Κωνσταντίνου για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου µπροστά 
από το βαγόνι των προσκόπων στο Σκοπευτήριο, για τις 03/06/2016 ηµέρα 
Παρασκευή , µε τη προϋπόθεση ότι δεν θα προκληθούν µόνιµες βλάβες στο χώρο 
και θα τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας έτσι ώστε να µη δηµιουργηθεί όχληση στους 
περίοικους καθώς αυτό ορίζεται και από το νόµο. 
       Στην περίπτωση που από την εκδήλωση προκληθούν ζηµιές στον κοινόχρηστο 
χώρο, ο κ. Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την   
αποκατάστασή τους άµεσα. 
 

 

   Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                       1.Περρής Ιωάννης    
                                                                       2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                       3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                       4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                       5.Λυκούδης Αλεβίζος 
                                                                       6.Βοσκόπουλος Χρήστος(αν. µέλος) 
                                                                       7.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος)  
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                 Καισαριανή   26/5/2016 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   
 


