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 ΘΕΜΑ: Η  υπ΄  αρ. 7961/16-07-2015 αίτηση της ΄Π.Πάσσαρης και ΣΙΑ ΟΕ΄σχετικά 
µε περιορισµένου χρόνου παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου.                                                                
  
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 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας    η οποία έχει ως εξής : 
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ΘΕΜΑ:  Η υπ΄αρ. 7961/16-07-2015 αίτηση της “Π. Πάσσαρης και ΣΙΑ ΟΕ” σχετικά 
µε περιορισµένου χρόνου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. 
 
 
 
                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Σχετικά µε την υπ΄αρ. 7961/16-07-2015 αίτηση της “Π. Πάσσαρης και ΣΙΑ ΟΕ” για 
παραχώρηση του εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµα 
AVANTI επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης για 
ένα διήµερο του Σεπτεµβρίου (18-19 ή 25-26 Σεπτεµβρίου) και για χρονική διάρκεια 
από τις 7.30µµ έως 12.30µµ, ο χώρος µπορεί να παραχωρηθεί µε την προϋπόθεση ότι 
οι εγκαταστάσεις δεν θα προκαλέσουν µόνιµη βλάβη στον χώρο πρασίνου και το 
ωράριο πραγµατοποίησης της εκδήλωσης θα τηρηθεί ώστε να µην δηµιουργηθεί 
όχληση στους περιοίκους. 
 
Στην περίπτωση που από την εκδήλωση προκληθούν ζηµιές στον κοινόχρηστο χώρο, 
ο υπεύθυνος του καταστήµατος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άµεσα. 
 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά µε 
το εν λόγω αίτηµα. 
 
 

Η Συντάξασα Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής 

 
 
 

Χαρίτου Ελιάνα 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

 
 

Σταµέλος Ηλίας 



 
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. 
 Βάση της µε αριθ. 10150/15.9.2015 νέας αίτησης της «Π.Πάσσαρη & ΣΙΑ ΟΕ»   
αιτείται έγκριση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµα 
AVANTI, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου στις 17 Οκτωβρίου και όχι  ένα διήµερο 
του Σεπτεµβρίου (18-19 ή 25-26 Σεπτεµβρίου)  όπως αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
  

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την χρήση του εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµα 
AVANTI, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου στις 17 Οκτωβρίου, στην «Π.Πάσσαρη & 
ΣΙΑ ΟΕ» από τις 7.30 µ.µ. έως 12.30µ.µ.  
Στην περίπτωση που από την εκδήλωση προκληθούν ζηµιές στον κοινόχρηστο χώρο, 
ο υπεύθυνος του καταστήµατος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άµεσα µε δική του 
οικονοµική επιβάρυνση. 
 
   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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