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Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
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Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917              

                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                1
η
 Συνεδρίαση   12/01/2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2017 

 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση ή απόρριψη αιτήµατος για τοποθέτηση κατασκευής και 
υαλοπετασµάτων επί του κοινόχρηστου χώρου για χρήση από το κατάστηµα επί της 
οδού Υµηττού 59 και Σκοπευτηρίου. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  12

η
 του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 12
η
  του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ 

και ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.154/09-01-2017 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 
Αντιπροέδρου   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.Λυκούδης Αλεβίζος 
7.Μαζαράκη Έλλη(αν.µέλος) 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  3
ο 

  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 12912 /03.01.2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 

οποία έχει ως εξής: 
 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:     03/01/2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:    12912     

 ∆/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 σταθερής κατασκευής και υαλοπετασµάτων επί του 

κοινόχρηστου χώρου για χρήση από το κατάστηµα επί της οδού Υµηττού 59 και Σκοπευτηρίου.  

                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την µε αρ. πρωτ. 12912/29-11-2016 αίτηση προς τον ∆ήµο Καισαριανής, ο κος Λιοσάτος 
Άγγελος εκπρόσωπος της εταιρείας LIBIDO M. ΕΠΕ ζητάει την παραχώρηση 107,80µ² 

κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµά του επί της οδού Υµηττού 59 και 
Σκοπευτηρίου.  

Μετά την ενηµέρωση των νέων ιδιοκτητών του καταστήµατος σχετικά µε το µη σύννοµο της 
κατασκευής που προϋπάρχει στον κοινόχρηστο χώρο από την προηγούµενη επιχείρηση, ο 
νέος ιδιοκτήτης του καταστήµατος κατέθεσε σχέδια για τροποποίηση της κατασκευής ώστε 
να είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Κανονιστική 

Απόφαση για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.   
Μετά από τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά µε το ύψος της πέργκολας, ο 

ενδιαφερόµενος κατέθεσε νέα σχέδια στις 29/11/2016, σύµφωνα µε τα οποία η κατασκευή 

χαµηλώνει περίπου 1,00µ από την υπάρχουσα και έχει τελικό ύψος 2,77µ, ενώ τα σταθερά 

υαλοπετάσµατα αποξηλώνονται και τοποθετούνται ανεµοφράκτες ύψους 1,80µ από την 
στάθµη του πεζοδροµίου. Επίσης τροποποιείται το ξύλινο δάπεδο που είχε τοποθετηθεί από 
την προηγούµενη επιχείρηση µε έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ένα τµήµα του 

πλακοστρώνεται και χαµηλώνει κατά 15 εκ. ώστε να υπάρχει πρόσβαση από την οδό 
Υµηττού.  

Η ως άνω περιγραφόµενη κατασκευή είναι σύννοµη µε τους όρους  και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην Κανονιστική Απόφαση για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων. 
Αναφέρουµε ότι στην περίπτωση που εγκριθεί η νέα κατασκευή από την Ε.Π.Ζ. απαιτείται η 

προσκόµιση από τον νέο ιδιοκτήτη: 

1. Υπεύθυνης δήλωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της 
Κανονιστικής απόφασης 

2. Εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παράγραφο 8.5 του άρθρου 5, ύψους 
1.500,00€ 

Παρακαλούµε για την λήψη των σχετικών αποφάσεων 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 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 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  την υπ’ αρ. 12912/03-01-2017 αίτηση του κυρίου Λιοσάτου Άγγελου 
εκπροσώπου της εταιρείας LIBIDO M. ΕΠΕ όπου µετά τις υποδείξεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας σχετικά µε το ύψος της πέργκολας, ο ενδιαφερόµενος κατέθεσε νέα σχέδια στις 
29/11/2016, σύµφωνα µε τα οποία η κατασκευή χαµηλώνει περίπου 1,00µ από την 
υπάρχουσα και έχει τελικό ύψος 2,77µ, ενώ τα σταθερά υαλοπετάσµατα αποξηλώνονται και 
τοποθετούνται ανεµοφράκτες ύψους 1,80µ από την στάθµη του πεζοδροµίου. Επίσης 
τροποποιείται το ξύλινο δάπεδο που είχε τοποθετηθεί από την προηγούµενη επιχείρηση µε 
έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ένα τµήµα του πλακοστρώνεται και χαµηλώνει κατά 

15 εκ. ώστε να υπάρχει πρόσβαση από την οδό Υµηττού.  

Η ως άνω περιγραφόµενη κατασκευή είναι σύννοµη µε τους όρους  και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην Κανονιστική Απόφαση για τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων. 
Απαιτείται η προσκόµιση από τον νέο ιδιοκτήτη: 

1. Υπεύθυνης δήλωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της 
Κανονιστικής απόφασης 

2. Εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παράγραφο 8.5 του άρθρου 5, ύψους 
1.500,00€ 

 

 

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.Λυκούδης Αλεβίζος 
                                                                         7.Μαζαράκη Έλλη(αν.µέλος) 
 

       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                             Καισαριανή   13/01/2017 

 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   

 

 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                              
 

 


