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 ΘΕΜΑ:Αίτηµα για ελεύθερη πρόσβαση στην είσοδο του καταστήµατος  του κου 
Ραυτακόπουλου  Γρηγόριου ( κατάστηµα ‘ROYAL WATER ΕΠΕ’), στο πεζόδροµο 
της οδού Φιλαδελφείας αριθ.2 / 6. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 16ης  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015.                                                                                                                                                                                                                                  
Στην Καισαριανή σήµερα την 16η 

του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13.00µ.µ.  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 10043/11-9-2015 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                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ        
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος             1)Παπαγιάννης Ιωάννης 
1.Περρής Ιωάννης                                                             
2.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
3.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
4.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
5.Λυκούδης Αλεβίζος 
6.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος  κ. Χατζηδηµητράκης 
Αργύριος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας    η οποία έχει ως εξής: 
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      προς             
                                                                        Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                
   
                                                          
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για ελεύθερη πρόσβαση στην είσοδο του καταστήµατος του κου 
Ραυτακόπουλου Γρηγόριου (κατάστηµα “ROYAL WATER ΕΠΕ”) , στο πεζόδροµο 
της οδού Φιλαδελφείας αριθ. 2 / 6  
                    

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
                                            

Σχετικά µε την αίτηση του κου Ραυτακόπουλου Γρηγόριου που ζητάει παραχώρηση 
θέσης στάθµευσης έξω από το κατάστηµά του µε την επωνυµία “ROYAL WATER 
ΕΠΕ”, σας ενηµερώνουµε ότι έγινε αυτοψία από υπαλλήλους της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και διαπιστώθηκε ότι, όντως υπάρχει έντονο πρόβληµα πρόσβασης στο 
κατάστηµά του για την φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων,  
Επειδή από την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δεν προβλέπεται παραχώρηση 
θέσης στάθµευσης γι αυτού του είδους εµπορευµάτων, παρά µόνο για εύθραυστα, 
προτείνουµε την τοποθέτηση δύο µεταλλικών κολωνακίων σχήµατος ( Π ) σε µήκος 
όσο είναι το άνοιγµα της εισόδου του (δηλαδή 1,50m) , ώστε µ' αυτό το τρόπο 
επιτυγχάνεται η ελεύθερη πρόσβαση στο συγκεκριµένο κατάστηµα. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
                 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 έλαβε υπόψη την  πιο πάνω εισήγηση 
 
                                    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την αίτηση  του κου Ραυτακόπουλου Γρηγορίου, µε την οποία ζητάει παραχώρηση 
θέσης στάθµευσης  στο πεζόδροµο  επί της οδού Φιλαδελφείας αριθ.2 / 6 
Καισαριανή,  έξω από το κατάστηµα του  µε την επωνυµία «ROYAL WATER ΕΠΕ». 
Βάσει την δικαιολογητικών τα οποία κατάθεσε  στην επιτροπή ελέγχου  δεν 
προβλέπεται παραχώρηση στάθµευσης στο συγκεκριµένο χώρο. 
 
   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.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
                                                                                 3.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                                 4.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                                 5.Λυκούδης Αλεβίζος 
                                                                                 6.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
                                                                                  
 
  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                                  Καισαριανή 21/9/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
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