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 ΘΕΜΑ: Έγκριση για τοποθέτηση υαλοπετασµάτων στην κατασκευή επί του 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το κατάστηµα µε την επωνυµία «KELD’S» 
της κ. Ζώλκου Παναγιώτας 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  22η  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  έτους 2016.                                                                                                                                                                                                                                      
Στην Καισαριανή σήµερα την 22η  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα ΤΡΙΤΗ   
και ώρα 14.00 µ.µ.  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε 
σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.3032/18-3-2016 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                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ     
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος                  
 1.Περρής Ιωάννης                                                    
 2.Παπαγιάννης Ιωάννης                                         
 3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιο 
 4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
 5. Σοφιανόπουλος Γεώργιος  
 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  Φιλοπούλου 
Στυλιανή. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ.πρωτ. 1365/18.03.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:     18 /03/2016 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:             1365     
∆/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 τοποθέτηση υαλοπετασµάτων στην κατασκευή επί του κοινόχρηστου χώρου 
που καταλαµβάνει το κατάστηµα µε την επωνυµία “KELD’S” της κας Ζώλκου Παναγιώτας  
                    

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                                            
Με την µε αρ. πρωτ. 1365/09-02-2016 αίτηση προς τον ∆ήµο Καισαριανής, η κα Ζώλκου 
Παναγιώτα αιτείται την παραχώρηση χρήσης του πεζοδροµίου µπροστά από το κατάστηµά 
της επί της οδού Εθν. Αντίστασης 228. Η επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου είναι 49,70µ² 
και η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος προβλέπει 34 εξυπηρετούµενα άτοµα στον 
κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) µπροστά από το κατάστηµα. 
Σηµειώνουµε ότι κατά τη διάρκεια της έκδοσης της άδειας λειτουργίας, ο ιδιοκτήτης του 
καταστήµατος, παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας τοποθέτησε 
σταθερή µεταλλική κατασκευή στον κοινόχρηστο χώρο, µε τέντα στην οροφή και 
υαλοστάσια, ύψους 2,20µ µέχρι το οριζόντιο δοκάρι της στέγης και στις τρεις πλευρές του 
προς κατάληψη χώρου.  
Επειδή η παραπάνω κατασκευή δηµιουργεί κλειστό χώρο και αντιβαίνει µε τους όρους της 
Κανονιστικής Απόφασης σχετικά µε τις κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους και 
προκειµένου να παραχωρήσουµε τον κοινόχρηστο χώρο για χρήση από το κατάστηµα, 
ζητήσαµε τη συµµόρφωση της κατασκευής µε τους όρους τις Κανονιστικής Απόφασης. Η κα 
Ζώλκου µε την αίτησή της για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου καταθέτει 
σκαρίφηµα µε την τροποποίηση της κατασκευής ώστε να συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς. 
Η κατασκευή όπως περιγράφεται στο σχέδιο που καταθέτει η ενδιαφερόµενη -µε βεβαίωση 
στατικής επάρκειας της κατασκευής υπογεγραµµένη από µηχανικό-, προβλέπει σταθερά 
κατακόρυφα µεταλλικά στοιχεία για την κατασκευή της πέργκολας και σταθερά πανέλα και 
υαλοστάσια ύψους µέχρι 1,20µ. στην µπροστινή όψη του καταστήµατος ενώ στις δύο πλαϊνές 
όψεις τα υαλοστάσια φτάνουν µέχρι το οριζόντιο δοκάρι της πέργκολας. Η πόρτα εισόδου 
στον υπαίθριο χώρο έχει ύψος 2,20µ.  
Σηµειώνουµε ότι για την έκδοση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, ο 
ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ύψους 1.500,00€ και υπεύθυνη 
δήλωση, σύµφωνα µε τους όρους της Κανονιστικής Απόφασης. 
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 

                                                                                    

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

              Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
 



Ο κ.  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 
           Μειοψηφούντος του κ. Σοφιανόπουλου Γεώργιου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει στην κ. Ζώλκου Παναγιώτα την τοποθέτηση σταθερής κατασκευής και 
υαλοπετασµάτων επί του κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το κατάστηµα µε 
την επωνυµία «KELD’S». 
 Η σταθερή κατασκευή της πέργκολας προϋπάρχει µε κατακόρυφα πετάσµατα από νάυλον 
για την προστασία από τον άνεµο. Για τη συµµόρφωση της κατασκευής µε την Κανονιστική 
Απόφαση ζητήθηκε από τον υπεύθυνο του καταστήµατος να αφαιρεθούν τα κατακόρυφα 
πετάσµατα από νάυλον και να αντικατασταθούν από υαλοστάσια ύψους µέχρι 1,80µ. 
Σύµφωνα µε την Κανονιστική Απόφαση για την σταθερή κατασκευή της πέργκολας 
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.500,00€ και η προσκόµιση υπεύθυνης 
δήλωσης του ιδιοκτήτη του καταστήµατος. (το κατάστηµα δεν έχει οφειλές προς τον ∆ήµο 
Καισαριανής) 
 

 

   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 Αθανάσιο 
                                                                       4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                       5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                      6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή   23/3/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   
 
 


