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                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                4
η
 Συνεδρίαση   12/06/2018 

                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 05/2018 

 

 ΘΕΜΑ: Αίτηµα για άδεια τοποθέτησης ζαρντινιέρας επί του πεζοδροµίου στην οδό 

Γραβιάς 39 , Καισαριανή  

  

Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  12
η
 του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ . 

Στην Καισαριανή σήµερα την 12
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα ΤΡΙΤΗ 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.5915/08-06-2018 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. 4339/ 04-06-2018 εισήγηση της κα. Χαρίτου Ελιάνα 

Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου  

η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:04/06/2018                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4339 

∆/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                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                   

 Θέµα: Αίτηµα για άδεια τοποθέτησης ζαρντινιέρας επί του πεζοδροµίου στην οδό 

Γραβιάς 39 , Καισαριανή  

 

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθµ.Πρωτ. 5412/24-5-2028 αίτηση της κας Καπέλλα Πετρούλας 

 

Με την υπ’ αριθ. 4339/ 23-4-2018 αίτηση της, η κα Τζαλάβρα Ανδρούλα  αιτείται 

άδεια για να τοποθετήσει ζαρντινιέρα ελαφριάς κατασκευής επί του πεζοδροµίου της 

οδού Γραβιάς 39 στη Καισαριανή. 

Η ζαρντινιέρα είχε ήδη τοποθετηθεί επί του πεζοδροµίου κατά την υποβολή της 

αίτησης της κας Τζαλάβρα και αφορά ξύλινη κατασκευή , όπως φαίνεται στις 

επισυναπτόµενες φωτογραφίες και έχει τοποθετηθεί σε επαφή µε την πρόσοψη της 

οικίας , αφήνοντας ένα (1,00)  µέτρο ελεύθερο πεζοδρόµιο για την διέλευση των 

πεζών . Η ζαρντινιέρα στην οποία έχουν φυτευτεί οπωροκηπευτικά είναι στο ίδιο 

ύψος µε υπερυψωµένο κράσπεδο κάθετο στο πεζοδρόµιο που είναι στο όριο της 

όµορης ιδιοκτησίας και δεν αποτελεί σκαλί στο µπαλκόνι του πρώτου ορόφου της 

διπλανής πολυκατοικίας . 

Τα πεζοδρόµια της οδού Γραβιάς έχουν εγκάρσια σκαλοπάτια , καθώς ο δρόµος έχει 

έντονη κλήση , επίσης επι των πεζοδροµίων υπάρχουν σκαλοπάτια προς τις οικίες , 

αφού µετα την διαµόρφωση της οδού προκύψανε υψοµετρικές διαφορές µε τα 

κατώφλια των κατοικιών . 

Επίσης ενηµερώνουµε ότι η κα Τζαλάβρα Ανδρούλα έχει κινητικά προβλήµατα και 

κινείται µε καροτσάκι.  

Με την υπ΄αριθµ. 5412 /24-5-2018 αίτηση της , η κα Καπέλλα Πετρούλα διατυπώνει 

τις αντιρρήσεις της σχετικά µε την τοποθέτηση της εν λόγω ζαρντινιέρας  για τους 

λόγους που αναφέρει στην αίτηση της.  

Επίσης αναφέρουµε ότι στα πεζοδρόµια που είναι κοινόχρηστοι χώροι δεν 

απαγορεύονται τέτοιου είδους κατασκευές εφόσον δεν παρεµποδίζεται η κίνηση των 

πεζών .Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης εξετάζοντας και τις δύο αιτήσεις που 

επισυνάπτονται. 

 

           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. 4339/23-04-2018  αίτηση της κ Τζαλάβρα Ανδρούλας , για άδεια 

τοποθέτησης ζαρντινιέρας επί του πεζοδροµίου στην οδό Γραβιάς 39, Καισαριανή , 

λόγω του ότι στα πεζοδρόµια που είναι κοινόχρηστοι ∆ηµοτικοί χώροι 

,απαγορεύονται τέτοιου είδους µεγάλες κατασκευές , διότι παρεµποδίζεται η 

µετακίνηση των πεζών . 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση ζαρντινιερών µικρότερων διαστάσεων τοποθετηµένων επί 

της πρόσοψης της οικίας µε καλοπιστικά φυτά .  

 

 

 

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   12/06/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                

                                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ      
 

 

 


