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 ΘΕΜΑ: Σχετικά µε  τοποθέτηση Υαλοπινάκων σε ήδη  υπάρχων κατειληµµένο 
χώρο  επί της Εθνικής Αντιστάσεως 20. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 2ας  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Στην Καισαριανή σήµερα την 2α  

του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 12.00 µεσηµέρι  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  13170/27-11-2015 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 πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ     
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος                 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
 1.Περρής Ιωάννης                                                 2.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
 2.Παπαγιάννης Ιωάννης                                        3.Λυκούδης Αλεβίζος 
 3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιο 
 4.Βεχλίδη Μαρία(αν. µέλος) 
 5.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
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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           Η αίτηση του κ. Γκιουσάκη κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία µε αριθ. 
πρωτ. 12737/19-11-2015  και αιτείται την έγκριση  τοποθέτησης τεσσάρων  πλαισίων  
υαλοπινάκων επι του πεζοδροµίου της Εθνικής Αντιστάσεως. Το κατάστηµα 
«Βόσπορος»  βρίσκεται στην  Εθνικής Αντίστασης 20  και Μισούντος  στο  Ο.Τ. 176  
το οποίο   περικλείεται από τις οδούς  Εθνικής Αντιστάσεως  - Μισούντος  και 
∆αµάρεως ,  έχει χορηγηθεί άδεια  κατάληψης  13,65 m2 κοινοχρήστου χώρου  µε 
την αριθµ.πρωτ  5386 22/5/2015 απόφαση από την επιτροπή ποιότητας Ζωής.  
      
          Σύµφωνα  µε την  κανονιστικής απόφαση του ∆ήµου Καισαριανής  «Όροι & 
Προϋποθέσεις χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων» αναφέρεται  ότι στην Λεωφόρος Εθν. 
Αντίστασης -για το τµήµα από την Λεωφ. Υµηττού έως την οδό 2ας Μάη, δεν 
προβλέπει τέτοιες κατασκευές ( αρθ 6.6 , σελ 13) 
 
          Η γνώµη της υπηρεσίας είναι ότι  στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο 
συγκεκριµένο σηµείο   δεν µπορούν να τοποθετηθούν υαλοπετάσµατα και άλλες 
τέτοιες κατασκευές πέρα των τραπεζοκαθισµάτων  τα οποία πρέπει να είναι σε µη 
µόνιµη κατασκευή επί του πεζοδροµίου τηρώντας παράλληλα και  όλους τους 
κανονισµούς ασφαλείας και πιστοποίησης.  
 
 

Ο Αρµόδιος Υπάλληλος  
 
 
 
 
 

Ευαγγέλου  Γρηγόρης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Η αναπληρώτρια Προϊσταµένη  
 του 

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος  & Σχεδίου 
Πόλης   

 
 
 
 

Ελιάννα  Χαρίτου  
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 
 
                                        ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 Το αίτηµα σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 12737/19.11.2015  της Κ.   ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.  για την  τοποθέτηση Υαλοπινάκων σε ήδη υπάρχων κατειληµµένο χώρο 
στο κατάστηµα µε την επωνυµία «ΒΟΣΠΟΡΟΣ» το οποίο βρίσκεται επί   της  οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως  αριθ. 20.  
Στο συγκεκριµένο σηµείο   δεν µπορούν να τοποθετηθούν υαλοπετάσµατα και άλλες 
τέτοιες κατασκευές πέρα των τραπεζοκαθισµάτων  τα οποία θα ,πρέπει να είναι σε µη 
µόνιµη κατασκευή επί του πεζοδροµίου τηρώντας παράλληλα και  όλους τους 
κανονισµούς ασφαλείας και πιστοποίησης.  

 
   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 Αθανάσιο 
                                                                       4.Βεχλίδη Μαρία(αν. µέλος) 
                                                                       5.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
                                                                         
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή  04/12/2015 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ     
 
 
                                                                                          


