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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                3
η
 Συνεδρίαση   03/05/2018 

                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 04/2018 

 

 ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της υπ΄ αριθ. 3519/26-03-2018 αίτηση της κ. Σοφιανοπούλου 

Λυγερής , που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στην εκκλησία Κοιµήσεως 

Θεοτόκου. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  3η του µηνός ΜΑΪΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 3
η
  του µηνός ΜΑΪΟΥ 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.4528/27-04-2018 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 πέντε  (5) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                   

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                1.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5.Λυκούδης Αλεβίζος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  1
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 3519/ 10-4-2017 εισήγηση της κα. Χαρίτου Ελιάνα 

Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου  

η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:02/04/2018                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:3519                                                                             

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

               Φιλαδελφείας 

Τ.Κ.     : 16121 

Πληροφ.  Μουστάκα Γεωρ.                                                προς 
ΤΗΛ.   : 213 20 10 727                                                       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                          

FAX    : 213 20 10 788                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                       

                                                   ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 

 

 

      Θέµα: ∆ιαβίβαση της υπ’ αριθ. 3519/26-03-2018 αίτησης της κ. Σοφιανοπούλου 

Λυγερής, που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στην εκκλησία Κοιµήσεως 

Θεοτόκου.  

 

 

      Σχετικά µε την υπ’ αριθ. 3519/26-03-2018 αίτηση της κ. Σοφιανοπούλου Λυγερής 

αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 179/09-09-2015 

Κανονιστικής Απόφασης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας Κοιµήσεως 

Θεοτόκου στο τµήµα της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης. 

       ∆υστυχώς εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε, ότι το τελευταίο  διάστηµα έχουν 
διαπιστωθεί κρούσµατα παραβατικότητας τις βραδινές ώρες σε καθηµερινή 

βάση στο συγκεκριµένο σηµείο, το οποίο έχει γίνει στέκι κάθε λογής ατόµων.  
       Γι’ αυτό λοιπόν προτείνουµε για τους λόγους που προαναφέραµε, κατά 

παρέκκλιση της Κανονιστικής Απόφασης (µε τροποποίηση αυτής), την παραχώρηση 

τµήµατος της πλατείας Κοιµήσεως Θεοτόκου, σε έκταση και µε τρόπο που δεν θα 

προσβάλει την λειτουργία της Εκκλησίας, αλλά θα βοηθήσει στη διαφύλαξη της 

ασφάλειας του µέρους.   

 

 

 

           Η Υπάλληλος                                             Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη                                                  

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &                                 Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & 

          Σχεδίου Πόλης                                                               Σχεδίου Πόλης 

 

       Μουστάκα Γεωργία                                                    Χαρίτου Ελιάνα        

          ∆οµικών Έργων                                                     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 υπ’ αριθ. 3519/26-03-2018  αίτηση της κ. Σοφιανοπούλου Λυγερής, που αφορά 

τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στην εκκλησία Κοιµήσεως Θεοτόκου διότι  

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 179/09-09-2015  της Κανονιστικής 

Απόφασης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων, δεν 

επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας Κοιµήσεως Θεοτόκου 

στο τµήµα της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης. 

 

 

 

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.Πολυχρονάκης Συµεών 

                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 

 

 

  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή   03/05/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                

                                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ      
 

 


