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                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:             11643   
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  16/10/2015 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 210   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 30ης/16.10.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 16/10/2015, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  19:00 
µ. µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.11200/12.10.2015, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                    
                                                                 

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Μαζαράκη Έλλη 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Βεχλίδη Μαρία   
13. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
14. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
15. Βασιλάκη Αικατερίνη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
17. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
18. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
19. Γαβρίλης  Γεώργιος  



20. Καµπάκας Αντώνης  
21. Λυκούδης Αλεβίζος   
22. Βοσκόπουλος Χρήστος  
23. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
24. Ιωαννίδης Θεόδωρος  
25.   
26.   
        
        
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήµατος για τοποθέτηση σταθερών κατασκευών στον 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει το κατάστηµα «MOKAI» .  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την οµόφωνη 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 46/2015   η οποία έχει ως εξής : 
 
 
 
 

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Καισαριανή:22.9.15 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αρ. Πρωτ:9220 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                              
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010769 
Fax: 2107295917    
                                            
                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
                                                9η  Συνεδρίαση 16/9/2015 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 46/2015 
 
 
 ΘΕΜΑ: Αίτηµα για σταθερές κατασκευές στον κοινόχρηστο χώρο που 
καταλαµβάνει το κατάστηµα ‘ΜΟΚΑΙ’. 
 
 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 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας    η οποία έχει ως εξής : 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:      09/09/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:          9913     
∆/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 “ΜΟΚΑΙ”  
 
                         

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
                                            

Σχετικά µε την αίτηση µε αρ. πρωτ. 9220/21-08-2015 της “Νικόλαος Καµπάκας & 
ΣΙΑ Ε.Ε.” για την τοποθέτηση τεντοπέργκολας στο πεζοδρόµιο επί της οδού Υµηττού 
59 µπροστά από το κατάστηµα του µε την επωνυµία ¨ΜΟΚΑΙ”, όπως αυτή 
περιγράφεται στην αίτηση και στο αρχιτεκτονικό σχέδιο που τη συνοδεύει, 



αναφέρουµε ότι ο ιδιοκτήτης προτίθεται να τοποθετήσει επίσης ξύλινο δάπεδο στα 
όρια του παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5.8.3 & 5.8.4 της Κανονιστικής Απόφασης µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, 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 τεντοπέργκολας όπως περιγράφεται στο 
κατασκευαστικό σχέδιο και του ξύλινου δαπέδου δεν παρουσιάζουν προβλήµατα 
στατικότητας και ασφάλειας, όµως θα ελεγχθούν οι κατασκευές από την Τεχνική 
Υπηρεσία και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Ειδικά για την τοποθέτηση του 
ξύλινου δαπέδου η έγκριση δίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από θετική 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Επειδή για την τοποθέτηση των εν λόγω κατασκευών  θα απαιτηθούν πακτώσεις και 
στηρίξεις στο πεζοδρόµιο της οδού Υµηττού, 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€.    
 
Στην περίπτωση που εγκριθεί η τοποθέτηση των κατασκευών θα γίνει αποτύπωση του 
κατειληµµένου κοινόχρηστου χώρου και 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  
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 Εγκρίνει  στον κ. Καµπάκα Νικόλαο & ΣΙΑ Ε.Ε. την τοποθέτηση τεντοπέργκολας 
και την τοποθετήσει  ξύλινου δαπέδου στα όρια του παραχωρηµένου κοινόχρηστου 
χώρου, στο πεζοδρόµιο επί της οδού Υµηττού αριθ. 59 Καισαριανή,  µπροστά από το 
κατάστηµα του µε την επωνυµία ¨ΜΟΚΑΙ”.   
Η κατασκευή της τεντοπέργκολας και του ξύλινου δαπέδου, θα ελεγχθούν από την 
Τεχνική Υπηρεσία και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 Ειδικά για την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου η έγκριση δίνεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µετά από θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Επειδή για την τοποθέτηση των εν λόγω κατασκευών  θα απαιτηθούν πακτώσεις και 
στηρίξεις στο πεζοδρόµιο της οδού Υµηττού αρ.59, 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€.    
 
Στην περίπτωση που εγκριθεί η τοποθέτηση των κατασκευών θα γίνει αποτύπωση του 
κατειληµµένου κοινόχρηστου χώρου και θα δοθεί η τελική άδεια 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   
 
     
                                                                                 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

 

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει  στον κ. Καµπάκα Νικόλαο & ΣΙΑ Ε.Ε. την τοποθέτηση 
τεντοπέργκολας και την τοποθετήσει  ξύλινου δαπέδου στα όρια του 
παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου, στο πεζοδρόµιο επί της οδού Υµηττού 
αριθ. 59 Καισαριανή,  µπροστά από το κατάστηµα του µε την επωνυµία 
¨ΜΟΚΑΙ”.   
 
Η κατασκευή της τεντοπέργκολας και του ξύλινου δαπέδου, θα ελεγχθούν 
από την Τεχνική Υπηρεσία και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 Ειδικά για την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου η έγκριση δίνεται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 
 
Επειδή για την τοποθέτηση των εν λόγω κατασκευών  θα απαιτηθούν 
πακτώσεις και στηρίξεις στο πεζοδρόµιο της οδού Υµηττού αρ.59, 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€.    
 
 



Θα γίνει αποτύπωση του κατειληµµένου κοινόχρηστου χώρου και θα δοθεί η 
τελική άδεια µετά την καταβολή της αντίστοιχης εγγυητική επιστολής. 
 
 
 
 
 
     
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Κατσαρέλης Νικόδηµος  19) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 20) 
Γαβρίλης Γεώργιος 21)Καµπάκας Αντώνιος  22)Λυκούδης Αλεβίζος 23) 
Βοσκόπουλος Χρήστος 24) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 25) Ιωαννίδης 
Θεόδωρος .  
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   19/10/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


