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 ΘΕΜΑ: Έγκριση  για τοποθέτηση υαλοπετασµάτων στην κατασκευή επί του 
κοινόχρηστου χώρου που καταλαµβάνει το κατάστηµα “ΜΟΚΑΙ” . 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  15η  του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Στην Καισαριανή σήµερα την 15η  

του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  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. 351/13-1-2016 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  4ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 
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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 “ΜΟΚΑΙ”  
                    
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    
 
                                         

Με την µε αρ. πρωτ. 177/11-01-2016 αίτηση προς τον ∆ήµο Καισαριανής, η 
“Νικόλαος Καµπάκας & ΣΙΑ Ε.Ε.” αιτείται την τοποθέτηση υαλοπετασµάτων στην 
σταθερή κατασκευή τεντοπέργκολας στο πεζοδρόµιο επί της οδού Υµηττού 59 
µπροστά από το κατάστηµα µε την επωνυµία ¨ΜΟΚΑΙ”. Με το σχέδιο που συνοδεύει 
την αίτηση περιγράφεται η τοποθέτηση υαλοπετασµάτων ύψους 1,80µ από την 
στάθµη του πεζοδροµίου στις τρεις πλευρές της κατασκευής της πέργκολας, ενώ στην 
τέταρτη πλευρά απέναντι από την όψη του καταστήµατος περιγράφεται η τοποθέτηση 
υαλοπετασµάτων σε όλο το ύψος της µεταλλικής κατασκευής.  
Αναφέρουµε ότι για το συγκεκριµένο κατάστηµα µε την υπ΄αρ. 46/2015 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την 210/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
έχουν εγκριθεί: η κατασκευή της µεταλλικής πέργκολας µε στέγαστρο και η 
τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στον παραχωρηµένο χώρο.  
Σύµφωνα µε την Κανονιστική Απόφαση για την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων 
όπως περιγράφονται παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία είναι σύµφωνη στην 
τοποθέτηση πετασµάτων µόνο για προστασία από τον άνεµο και όχι για τη 
δηµιουργία κλειστού χώρου. Για αυτούς τους λόγους δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 
υαλοπετασµάτων ύψους µεγαλύτερου του 1,80µ σε καµία πλευρά της κατασκευής.  
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 κατασκευές εγκρίνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού 
γνωµοδοτήσει η Τεχνική Υπηρεσία.  
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 13-01-2016 
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 
 
 

   Μειοψηφούντος του κ. Λυκούδη Αλεβίζου ο οποίος ψηφίζει ΑΠΩΝ 
   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
    
 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 
 Την αίτηση της “Νικόλαος Καµπάκας & ΣΙΑ Ε.Ε.” µε το αιτιολογικό ότι η 
κατασκευή που αιτείται η παραπάνω εταιρεία δεν είναι σύµφωνη µε την Κανονιστική 
Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις καταλήψεις κοινόχρηστων 
χώρων του ∆ήµου Καισαριανής όπως αναλυτικά εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία.  
 
Σύµφωνα µε την Κανονιστική Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις 
καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων ισχύουν τα εξής: 
 

 «11.3.  Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσµητικά, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε 

χώρους παραχωρηµένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, θεωρούνται αυθαίρετη 

κατασκευή-κατάληψη. 

 

 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε 

σταθερές κατασκευές ή κινητά αντικείµενα που δεν αναφέρονται στην σχετική άδεια 

Κ.Υ.Ε. ή καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσης σχετικής άδειας, η αρµόδια ∆/νση θα 

προβαίνει στην άµεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

και όλων των σχετικών εγκρίσεων, τα δε καταβληθέντα τέλη τα σχετικά µε την 



κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου δεν επιστρέφονται ακόµα και στην περίπτωση που 

η ανάκληση της άδειας γίνεται πριν από την λήξη της. Επίσης η αρµόδια ∆/νση θα 

εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την αφαίρεση της άδειας και λειτουργίας 

του καταστήµατος, σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/Β72012) 

Υγειονοµική ∆ιάταξη και την εγκύκλιο 2 µε αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 4476/14.01.2013 

του Υπουργείου Υγείας, λόγω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των 

υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος. Οι άδειες θα δύναται να 

επαναχορηγηθούν µόνο κατόπιν της διαπιστωµένης συµµόρφωσης του σύµφωνα µε την 

άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας 

δύο (2) φορές, η αρµόδια Υπηρεσία θα δύναται να εισηγηθεί οριστική αφαίρεση της 

άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

 

 Σε περίπτωση διαπιστωµένης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε 

σταθερές κατασκευές ή κινητά αντικείµενα, αυτά καθαιρούνται και αποµακρύνονται µε 

συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής και η προκύπτουσα δαπάνη βαρύνει τον 

ιδιοκτήτη του καταστήµατος, σύµφωνα µε την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του 

καταστήµατος ο οποίος χορηγεί ανέκκλητη εντολή στον ∆ήµο Καισαριανής να προβεί 

σε αυτήν την ενέργεια.» 
     
Επίσης σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 5 της Κανονιστικής Απόφασης: 
 

«∆εν επιτρέπεται στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο καµία µόνιµη κατασκευή ή 

επέµβαση και οποιαδήποτε τυχόν τέτοια -που σε κάθε περίπτωση είναι πολεοδοµικά 

αυθαίρετη-, θα επιφέρει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης (δηλ. άµεσης επαναφοράς 

του χώρου στην πρότερη κατάσταση), ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου. Ρητά αναφέρεται ότι η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 

τραπεζοκαθίσµατα δεν συµπεριλαµβάνει σε καµιά περίπτωση την (αυθαίρετη) 

τοποθέτηση άλλων στοιχείων, όπως δαπέδων, σκιαδίων, διακοσµητικών κάθε είδους 

κλπ. Με την αίτηση για την άδεια χρήσης θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε την οποία αυτός παρέχει στον ∆ήµο ανέκκλητη εντολή 

και εξουσιοδότηση, όπως ο τελευταίος δια των αρµοδίων οργάνων του, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη / παράνοµη κατάληψη 

κοινόχρηστου χώρου είτε µε σταθερές κατασκευές είτε µε κινητά αντικείµενα είτε 

άλλη (µε εγκαταστάσεις κλπ), να τα καθαιρεί και να τα αποµακρύνει µε συνεργεία 

ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής. Η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται σε βάρος του 

ιδιοκτήτη του καταστήµατος.» 
  
 
 
Για τους λόγους αυτούς δίνεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του 
παρόντος εγγράφου για τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τους όρους της 
Κανονιστικής. 



Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας θα ισχύσουν όσα προβλέπει η 
Κανονιστική Απόφαση. 
 
 
  

 
   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   19/1/2016 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   
                                                                                          
 
 
 
 
 


