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 ΘΕΜΑ: Σχετικά µε  τοποθέτηση παραπετασµάτων σε ήδη υπάρχον κατειληµµένο 
χώρο επί της οδού Υµηττού αρ. 50. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  10η  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Στην Καισαριανή σήµερα την 10η  

του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΠΕΜΠΤΗ  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.  13544/7-12-2015 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.Περρής Ιωάννης                                                   1.Λυκούδης Αλεβίζος      
 2.Παπαγιάννης Ιωάννης                                         
 3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιο 
 4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
 5. Σοφιανόπουλος Γεώργιος  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  Φιλοπούλου 
Στυλιανή. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
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evangeloug@kessariani.gr 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  7 -12-2015  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  13194         
  
                                
 
                    Προς   
    Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
  
 
 

 
 

ΘΕΜΑ : Σχετικά µε τοποθέτηση παραπετασµάτων  σε ήδη υπάρχον κατειληµµένο χώρο επί 
της οδού Υµηττού αρ 50. 
                                                                                     
Η αίτηση του κ. Μαρουλάκου   κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία µε αριθ. πρωτ. 13194/27-
11-2015  και αφορά την  τοποθέτηση  παραπετασµάτων   στον ήδη κατειληµµένο χώρο επί 
της  Υµηττού από το κατάστηµα   υγειονοµικού ενδιαφέροντος  «ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟΝ ΤΟ 
ΓΝΗΣΙΟΝ ΚΑΣΑΡΙΑΝΗ ΙΚΕ ». 
 
      Το συγκεκριµένο κατάστηµα  βρίσκεται στην συµβολή  της οδού Χαλκηδώνος αρ 2 και της 
οδού  Υµηττού αρ. 50   στο Ο.Τ. 5  που  περικλείεται από τις οδούς  Υµηττού  - Χαλκηδώνος   
και Αλεξάνδρου  και  στο οποίο  έχει χορηγηθεί άδεια  κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων  αριθµ.πρωτ  8009 17/7/2015 από την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και αφορά 74,40 m2  επί της οδού  Χαλκηδώνος  και  20 m2 επί της οδού Υµηττού. 
 
 Στην  κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Καισαριανής  «Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης 
Κοινόχρηστων Χώρων» αναφέρεται  ότι στην Λεωφόρο Υµηττού  δεν προβλέπει τέτοιες 
κατασκευές ( αρθ 6.6 , σελ 13) 
 
          Η γνώµη της υπηρεσίας είναι ότι  στην Λεωφόρο Υµηττού  στο συγκεκριµένο σηµείο  
δεν µπορούν να τοποθετηθούν παραπετάσµατα  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 
 
Την τοποθέτηση παραπετασµάτων στον ήδη κατειληµµένο χώρο επί της Υµηττού  
από το κατάστηµα   υγειονοµικού ενδιαφέροντος  «ΚΕΜΠΑΠΤΖΙ∆ΙΚΟΝ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ 
ΚΑΣΑΡΙΑΝΗ ΙΚΕ » διότι στην  κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Καισαριανής  «Όροι 
& Προϋποθέσεις χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων» αναφέρεται  ότι στην Λεωφόρο 
Υµηττού  δεν προβλέπονται τέτοιες κατασκευές ( αρθ 6.6 , σελ 13), πέρα των 
τραπεζοκαθισµάτων  τα οποία πρέπει να είναι σε µη µόνιµη κατασκευή επί του 
πεζοδροµίου τηρώντας παράλληλα και  όλους τους κανονισµούς ασφαλείας και 
πιστοποίησης.  
 
 
 
  

 
   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 
                                                                         
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή   11/12/2015 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ   
                                                                                          
 
 
 


