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 ΘΕΜΑ: Αίτηµα για εκδήλωση στον υπαίθριο χώρο µεταξύ Β. Αλεξάνδρου και 
Εθνικής Αντιστάσεως  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 13η του µηνός ΜΑΪΟΥ . 
Στην Καισαριανή σήµερα την 13η  του µηνός ΜΑΪΟΥ   ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 
ώρα 14.00µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 
έκτακτη δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ. 5198/11-5-2016 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.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  
Σ.Φιλοπούλου. 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 4579/9.5.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία 
έχει ως εξής: 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
Πληροφ.: Ευαγγέλου Γρηγόρης 
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 &    Φιλαδελφείας 
Τ.Κ.     : 16121 
ΤΗΛ.   : 213 20 10 725 
FAX    : 210 72 92 621 
 
      προς             
                                                                        Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                
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Σχετικά µε την αίτηση µε αριθµό πρωτ. 4579 της 21/4/2016 των ιδιοκτητών των 
καταστηµάτων Avanti, Gala & Βόσπορος   που ζητούν  να πραγµατοποιήσουν 
εκδήλωση  µε αγώνα επαγγελµατικού Box  στον υπαίθριο χώρο µεταξύ Β. 
Αλεξάνδρου και Εθνικής Αντιστάσεως  έξω από τα καταστήµατα GALA CAFÉ και  
AVANTI CAFÉ , σας ενηµερώνουµε ότι η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ότι 
µέσα σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου δεν µπορούν  να πραγµατοποιηθούν τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ο υπάλληλος                                  Η ∆ιευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας   
        Αρχιτεκτονικού Τµήµατος                
                Σχεδίου Πόλης 
 
             Ευαγγέλου Γρηγόρης                                   Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ                                 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 για εκδήλωση στον υπαίθριο χώρο µεταξύ Β.Αλεξάνδρου και Εθνικής 
Αντίστασης έξω από τα καταστήµατα GALA CAFÉ και  AVANTI CAFÉ ύστερα από 
αίτηση µε αριθµό πρωτ. 4579 της 21/4/2016 των ιδιοκτητών των καταστηµάτων 
Avanti, Gala & Βόσπορος µέσα σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου  διότι περικλείεται 
από πολυκατοικίες, βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και δεν ενδείκνυται για τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις. 

Εάν εγκριθεί το αίτηµα τους ανοίγει ο δρόµος για εµπορική εκµετάλλευση 
κοινόχρηστων χώρων . 

Σύµφωνα µε την αίτηση τους προβλέπεται κατασκευή εξέδρας ρίνγκ 6Χ6 µέτρα, 
τοποθέτηση φωτισµού 5Χ3 µέτρα  τραπεζοκαθισµάτων  , καθώς και εγκατάσταση 
περίφραξης ( µουσαµάς , κολωνάκια)  χωρίς να έχει κατατεθεί για τα ανωτέρω 
τεχνική µελέτη. Επίσης δεν υπάρχουν µέτρα προστασίας των συµµετεχόντων , 
πυρασφάλειας και  έξοδοι κινδύνου. 

Για τους παραπάνω λόγους απορρίπτεται η αίτηση των καταστηµάτων Avanti, Gala 
& Βόσπορου. 

 

   Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  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.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος)  
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                 Καισαριανή   16/5/2016 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   


