
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Καισαριανή:18/03/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αρ. Πρωτ:    3476    

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                              

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917       

 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                2
η
 Συνεδρίαση   14/03/2019 

                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 04/2019 

 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 12062 / 28-12-2018 αίτηση του κ. Γλυνού 

∆ηµητρίου που αφορά την δέσµευση των 0,70 cm στο οδόστρωµα έµπροσθεν της 

εισόδου του γυµναστηρίου επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 25 στην Καισαριανή. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  14
η
 του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ . 

Στην Καισαριανή σήµερα την 14
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 3174/ 08-03-2019  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  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                   

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5. Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

6. 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. 12062 /11-01-2019  εισήγηση της κα. Κωνσταντοπούλου 

Βασιλικής ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής : 
 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ :   11 /01/2019 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12062             

 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

   Φιλαδελφείας                                     Προς 

Τ.Κ.     : 16121                                                 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Πληροφ.: Μουστάκα Γεωργία 

ΤΗΛ.   : 213 20 10 727 

FAX    :  213 20 10 788 

                                                                          

ΘΕΜΑ:  Η υπ’ αρ. πρωτ. 12062/28-12-2018 αίτηση του κ. Γλυνού ∆ηµήτριου που 

αφορά την δέσµευση των 0,70cm στο οδόστρωµα έµπροσθεν της εισόδου του 

γυµναστηρίου επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 25 στην Καισαριανή. 

ΣΧΕΤΙΚΗ:  Η υπ’ αρ. πρωτ. 7932/07-08-2018 αίτηση του κ. Γλυνού ∆ηµήτριου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

        Μετά την υπ’ αριθ. 7932/07-08-2018 αίτηση του κ. Γλυνού ∆ηµήτριου που 

αιτήθηκε την ελεύθερη είσοδο στο γυµναστήριό του από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι 

υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας διενήργησαν αυτοψία στο εν λόγω γυµναστήριο 

και του δόθηκε η απαραίτητη άδεια για την σχετική διαγράµµιση των 0.70cm 

έµπροσθεν της εισόδου του γυµναστηρίου για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. Αφού λοιπόν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του 

ιδιοκτήτη του γυµναστηρίου, ξεκίνησαν κάποιες οχλήσεις προς την Τεχνική 

Υπηρεσία από δηµότες κατοίκους της περιοχής, που είναι αντίθετοι µε αυτή την 

άδεια που δόθηκε στο γυµναστήριο, γιατί στο σηµείο που δεσµεύτηκαν τα 0,70cm 

δίπλα στο 1,00m υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης στάθµευσης από την αστυνοµία 

για τα οχήµατά της και επικαλούνται ότι µε αυτή την ενέργεια χάνουν άλλη µία θέση 

στάθµευσης οι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης υπάρχει όχληση και προς τον διοικητή 

της αστυνοµίας και από εκείνον προς εµάς, για να βρεθεί λύση στο όλο θέµα που έχει 

δηµιουργηθεί. Μετέπειτα ο κ. Γλυνός ∆ηµήτριος προέβη σε νέα αίτηση την οποία σας 

διαβιβάζουµε για την λήψη απόφασης µε συνηµµένες αιτήσεις εγγραφής στο 

γυµναστήριο, ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι, για να σταµατήσει αυτή η διαµάχη των 

κατοίκων, προτείνουµε η διαγράµµιση να γίνει στην παραπάνω είσοδο του 

γυµναστηρίου, µε την οποία ο ιδιοκτήτης του γυµναστηρίου δεν συµφωνεί µε αυτή 

την λύση, γιατί ισχυρίζεται ότι χρειάζεται να γίνουν µετατροπές  στην είσοδό του οι 

οποίες είναι δαπανηρές. Από την άλλη όµως, µε αυτή τη λύση δεν παρεµποδίζεται 

άλλη θέση στάθµευσης παρά µόνο τα 0,70cm οπότε λογικά θα σταµατήσουν οι 

διαµαρτυρίες των περιοίκων και οι καυγάδες µεταξύ τους.        

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Η υπάλληλος  

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &  

Σχεδίου Πόλης  

Η ∆ιευθύντρια  

                Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Μουστάκα Γεωργία  

∆οµικών Έργων 

Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

 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 

 

                                                 

                                                ΕΓΚΡΙΝΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να παραµείνει η διαγράµµιση 0.70cm  έµπροσθεν της εισόδου του γυµναστηρίου για 

την εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως έχει . 

Προκειµένου να µη χαθεί θέση στάθµευσης θα γίνει µετακίνηση των κάδων σε άλλο 

σηµείο . 

 

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   14/03/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                

                                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    
 

 

 

 

 

 

 


