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 ΘΕΜΑ: Αίτηµα για σταθερές κατασκευές στον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαµβάνει το κατάστηµα ‘ ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΙΚΕ’. 
 
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 8ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας    η οποία έχει ως εξής : 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

   Φιλαδελφείας 
Τ.Κ.     : 16121 
ΤΗΛ.   : 210 72 92 601 – 608 
FAX    : 210 72 92 621 
 
      προς             
                                                                        Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                
                                                            
ΘΕΜΑ: Αίτηµα για σταθερές κατασκευές στον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαµβάνει το κατάστηµα “ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΚΕ”  
 
                         

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
                                            

Σχετικά µε την αίτηση µε αρ. πρωτ. 8009/17-07-2015 της “ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟ ΤΟ 
ΓΝΗΣΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΚΕ” για την άδεια χρήσης 74,00µ² στο πεζοδρόµιο της 
οδού Χαλκηδώνος και 20,00µ² στο πεζοδρόµιο της οδού Υµηττού καθώς και για την 
υπόδειξη του είδους κατασκευής για σκίαση στον κοινόχρηστο χώρο µπροστά από το 
κατάστηµα επί της οδού Χαλκηδώνος, σας ενηµερώνουµε ότι η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής µε την υπ΄αρ. 28/2015 Απόφασή της ενέκρινε την παραχώρηση τµήµατος της 
οδού και την πλακόστρωση αυτού, όπως επίσης και την τοποθέτηση στεγάστρου µε 
ξύλινο σκελετό και την τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών µε συµπαγές κάτω 
τµήµα και κρύσταλλα στο επάνω, όπως αιτούνταν µε την υπ΄αρ. 5747/27-05-2015 ο 
υπεύθυνος του καταστήµατος.  
Επειδή εκκρεµούσε η έγκριση της Κανονιστικής Απόφασης µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου, στην οποία ορίζεται ο 
τρόπος και η διαδικασία έγκρισης για τέτοιου είδους κατασκευές, η επιχείρηση 
επανήλθε µε  νέα αίτηση του υπεύθυνου του καταστήµατος κου Μαρουλάκου 
Κυριάκου (8009/17-07-2015). 
Αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5.8.3 & 5.8.4 της 
Κανονιστικής Απόφασης, τέτοιου είδους σταθερές κατασκευές εγκρίνονται από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού γνωµοδοτήσει η Τεχνική Υπηρεσία για την 
σταθερότητα και ασφάλεια των κατασκευών αυτών. Η κατασκευή της πέργκολας 
όπως φαίνεται από το σχέδιο που κατατέθηκε στην Υπηρεσία δεν παρουσιάζει 
προβλήµατα στατικότητας και ασφάλειας, όµως θα ελεγχθεί η κατασκευή από την 
Τεχνική Υπηρεσία και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Επειδή για την τοποθέτηση της εν λόγω κατασκευής  θα απαιτηθούν πακτώσεις και 
στηρίξεις στο πεζοδρόµιο της οδού Χαλκηδώνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5.8.5 της Κανονιστικής Απόφασης, για την τοποθέτηση κάθε είδους 
κατασκευών και στοιχείων -εκτός από τραπεζοκαθίσµατα- σε κοινόχρηστο χώρο θα 
καταβάλλεται εγγυητική επιστολή αξίας 100,00€/µ2 κατάληψης χώρου, η οποία θα 



εκπίπτει υπέρ ∆ήµου σε περίπτωση παράβασης των όρων παραχώρησης σύµφωνα µε 
τους οποίους εκδόθηκε ή αν οι στηρίξεις των κατασκευών προκαλέσουν φθορές στον 
Κοινόχρηστο Χώρο. Το ανώτατο ύψος της εγγυητικής επιστολής θα είναι 1.500€.    
 
Ενηµερώνουµε ότι κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας ο χώρος 
που µπορεί να παραχωρηθεί για χρήση στο συγκεκριµένο κατάστηµα είναι 59,00µ² 
στο πεζοδρόµιο επί της οδού Χαλκηδώνος και 19,00µ² επί της οδού Υµηττού. Στην 
περίπτωση που εγκριθεί η τοποθέτηση των κατασκευών, θα δοθεί η τελική άδεια µετά 
την καταβολή της αντίστοιχης εγγυητική επιστολής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας, σύµφωνα 
µε το άρθρο 5.1 της Κανονιστικής Απόφασης, είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του 
ενδιαφερόµενου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις 
περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη 
σχετική νοµοθεσία (άρθρο 285 ∆ΚΚ). 
 
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 
 
 
 
 

                                                                                   Καισαριανή 08-09-2015 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 
                                                                            

                                                                                                                                                                                    
 
 
 
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 
 



  Εγκρίνει σύµφωνα µε τους όρους της Κανονιστικής Απόφασης  και την απόφαση 
28/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος “ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΚΕ” στην οδό 
Υµηττού και Χαλκηδώνος, την παραχώρηση τµήµατος  επί  της πλακόστρωσης 
αυτού, για την  κατασκευή πέργκολας  για σκίαση στον κοινόχρηστο χώρο µε ξύλινο 
ή µεταλλικό  σκελετό και την τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών µε συµπαγές 
κάτω τµήµα και κρύσταλλα στο επάνω. 
Ο χώρος που παραχωρείται στο ανωτέρω κατάστηµα  για χρήση  είναι 59,00µ² στο 
πεζοδρόµιο επί της οδού Χαλκηδώνος και 19,00µ² επί της οδού Υµηττού. 
Η κατασκευή της πέργκολας θα ελεγχθεί  και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας. 
Επειδή για την τοποθέτηση της εν λόγω κατασκευής  θα απαιτηθούν πακτώσεις και 
στηρίξεις στο πεζοδρόµιο της οδού Χαλκηδώνος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5.8.5 της Κανονιστικής Απόφασης, για την τοποθέτηση κάθε είδους 
κατασκευών και στοιχείων -εκτός από τραπεζοκαθίσµατα- σε κοινόχρηστο χώρο θα 
καταβάλλεται εγγυητική επιστολή αξίας 100,00€/µ2 κατάληψης χώρου, η οποία θα 
εκπίπτει υπέρ ∆ήµου σε περίπτωση παράβασης των όρων παραχώρησης σύµφωνα µε 
τους οποίους εκδόθηκε ή αν οι στηρίξεις των κατασκευών προκαλέσουν φθορές στον 
Κοινόχρηστο Χώρο. Το ανώτατο ύψος της εγγυητικής επιστολής θα είναι 1.500€.   
Η τελική άδεια θα δοθεί µετά την καταβολή της αντίστοιχης εγγυητική επιστολής. 
  
   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                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 


