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 ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ’ αρ.5747/27-05-2015 αίτησης του κου Μαρουλάκου 
Κυριάκου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 22ας του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Στην Καισαριανή σήµερα την 22α  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 13.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  6665/16-6-2015 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 έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης    
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Στην συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη α) κ. Μαζαράκη 
Έλλη από τον συνδυασµό «Καισαριανή  πόλη για όλους» και β) κ. Χατζηδηµητράκης  
Αργύριος από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής».   
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2015 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5747 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΑΡΜ..: ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 

ΤΗΛ. : 2132010726 

 

                                                                               ΠΡΟΣ 

                                                                              ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 5747/27-05-2015 αίτησης του κου 
Μαρουλάκου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σχετικά µε την αριθµ. πρωτ.: 5747/27.5.2015 αίτηση του κου Μαρουλάκου Κυριάκου 
εκπροσώπου της εταιρείας “ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟΝ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΙΚΕ” για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου έµπροσθεν του καταστήµατός του 
που βρίσκεται επί της οδού Χαλκηδώνος αρ. 2 στην Καισαριανή σας γνωρίζουµε τα 
εξής: 

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει συντάξει µελέτη στο συγκεκριµένο σηµείο η οποία συνάδει 
και µε την προµελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ανάπλαση του τριγώνου της περιοχής 
του Αγίου Νικολάου, στην οποία προβλέπεται δηµιουργία ράµπας  πρόσβασης 
οχηµάτων  έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο – µικρό πυροσβεστικό όχηµα )και 
πλακόστρωση έτσι ώστε να µην υπάρχει έξοδος προς την οδό Υµηττού. 



Σύµφωνα µε την την µελέτη µας, θεωρούµε ότι πρέπει να παραµείνει ελεύθερος 
χώρος συνολικού πλάτους 3,25 m για πρόσβαση οχηµάτων σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Ο υπόλοιπος χώρος µπορεί να δοθεί προς χρήση από το κατάστηµα όπως 
φαίνεται από το συνηµµένο σχέδιο και να πλακοστρωθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας µας. 

Σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση κανονιστική και όσον αφορά την διαµόρφωση του 
χώρου αυτή µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών µε 
συµπαγές κάτω τµήµα και κρύσταλλα securit µε µέγιστο ύψος 1,80 m για προστασία 
από τον άνεµο. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση στεγάστρου µε καλής ποιότητας 
ξύλινο σκελετό στο φυσικό χρώµα µε ελαφρά επικλινή οροφή και να επικαλύπτεται 
µε υπόλευκο ειδικό αδιάβροχο PVC.  

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -                    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΌΛΗΣ 

 

 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Η υπ'αριθµ, πρωτ. 5747/2015 αίτηση 
2. Σχέδια Τ.Υ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 



 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Να παραµείνει  στο συγκεκριµένο σηµείο ελεύθερος χώρος, συνολικού πλάτους 
3,25 m, για πρόσβαση οχηµάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο υπόλοιπος 
χώρος µπορεί να δοθεί προς χρήση από το κατάστηµα, όπως φαίνεται στο  συνηµµένο 
σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας και να πλακοστρωθεί  κατόπιν   
υποδείξεων  της ανωτέρω  Υπηρεσίας. Σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση 
κανονιστική και όσον αφορά την διαµόρφωση του χώρου, αυτή µπορεί να γίνει µε 
την τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών µε συµπαγές κάτω τµήµα και κρύσταλλα 
securit µε µέγιστο ύψος 1,80 m για προστασία από τον άνεµο. Επίσης επιτρέπεται η 
τοποθέτηση στεγάστρου µε καλής ποιότητας ξύλινο σκελετό στο φυσικό χρώµα µε 
ελαφρά επικλινή οροφή και να επικαλύπτεται µε υπόλευκο ειδικό αδιάβροχο PVC.  
                             

 

   Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό 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.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                       6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
   ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                                Καισαριανή  23/6/2015 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 
 
                                                                                         
 


