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ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’αρ. πρωτ. 88/03-01-2019 αίτηση του κ. Ρωµανάκη
Εµµανουήλ που αφορά τη «χορήγηση κοινόχρηστου χώρου – πεζοδροµίου» για την
«ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΙΣΣΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
Στην Καισαριανή σήµερα την 11 η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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…4144/02-04-2019 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 έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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 Πρόεδρος -∆ήµαρχος της Επιτροπής εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης θέτει υπόψη των µελών την µε αριθ. πρωτ. 88 / 22-03-2019 εισήγηση της κ.
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής ∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και
έχει ως εξής
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ΘΕΜΑ: Η υπ’ αρ. πρωτ. 88/03-01-2019 αίτηση του κ. Ρωµανάκη Εµµανουήλ που
αφορά τη «χορήγηση κοινόχρηστου χώρου – πεζοδροµίου» για την «ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΚΙΣΣΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 88/03-01-2019 αίτηση, ο κος. Ρωµανάκης Εµµανουήλ αιτείται
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµά του στη συµβολή των
οδών Ευφρονίου και Ουµπλιανής στην Καισαριανή. Με την αίτησή του προσκόµισε
την Άδεια Λειτουργίας του καταστήµατος και σχέδια του καταστήµατος στα οποία
φαίνεται η πρόβλεψη κατάληψης του πεζοδροµίου µπροστά από το κατάστηµα µε την
προσθήκη ξύλινου deck µε µέγιστη υψοµετρική διαφορά από το διαµορφωµένο
πεζοδρόµιο 0,12εκ.
Καθώς κατά την περίοδο που γίνονταν οι εργασίες διαµόρφωσης του καταστήµατος
όλη η πρόσοψη του καταστήµατος ήταν περιφραγµένη µε ψηλά πάνελ αλουµινίου,
δεν είχαµε τη δυνατότητα να επιβλέψουµε τις εργασίες επί του πεζοδροµίου.
Στις 23-1-2019 και στις 18-3-2019 υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας διενήργησαν
αυτοψία στον κοινόχρηστο χώρο µπροστά από το κατάστηµα και διαπιστώσανε ότι
έχει τοποθετηθεί σταθερή µεταλλική κατασκευή µε υαλοστάσια και τέντα, ενώ στο
πεζοδρόµιο έχει πράγµατι τοποθετηθεί το ξύλινο deck.
Το ύψος των υαλοπετασµάτων είναι 2,07µ από τη στάθµη του πεζοδροµίου.
Από τον έλεγχο της κατάληψης προκύπτει ότι η κατασκευή αφήνει το απαιτούµενο
ελεύθερο πλάτος πεζοδροµίου σύµφωνα µε το άρθρο 6.6 της Κανονιστικής
Απόφασης για διέλευση των πεζών.
Το ύψος των υαλοπετασµάτων είναι 2,07µ. και η κατασκευή φέρει πόρτες που
κλείνουν και κλειδώνουν παρότι οι ενδιαφερόµενοι είχαν ενηµερωθεί σαφώς από την
Υπηρεσία µας ότι δεν είναι αποδεκτές οι εξολοκλήρου κλειστές κατασκευές µε
ιδιωτικό χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.8.3 της Κανονιστικής Απόφασης και εφόσον η ΕΠΖ
γνωµοδοτήσει θετικά, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος να προσκοµίσει

εγγυητική επιστολή για την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου και να δοθεί άδεια από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’αρ. πρωτ. 88/03-01-2019 αίτηση του κ. Ρωµανάκη Εµµανουήλ που
αφορά τη «χορήγηση κοινόχρηστου χώρου – πεζοδροµίου» για την «ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΚΙΣΣΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ,κατά παρέκληση των όρων της κανονιστικής
απόφασης του ∆ηµοτικού συµβουλίου σε ότι αφορά το ύψος των ανεµοφρακτών , µε
την προϋπόθεση ότι η κατασκευή δεν δηµιουργεί κλειστό ιδιωτικό χώρο.Ως εκ
τούτου πρέπει να αφαιρεθούν οι πόρτες που κλειδώνουν και δηµιουργούν ιδιωτικό
κλειστό χώρο κατασκευασµένο στο πεζοδρόµιο.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Περρής Ιωάννης
2.Παπαγιάννης Ιωάννης
3.Πολυχρονάκης Συµεών
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος

Καισαριανή 11/04/2019
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

