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 ΘΕΜΑ: Έγκριση της αιτήσεως µε αρ. πρωτ 4159 της κ. Ροδίτου Ελένης για 

τοποθέτηση πίστας συγκρουόµενων αυτοκινήτων και ενός τραµπολίνου στο πάρκιν 

απέναντι από τα ξύλινα.   

 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την    11
η
 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 3
ο
 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέτει υπόψη των µελών  την µε αριθ. πρωτ. 4159 /04-04-2019 εισήγηση της 

κ. Χαρίτου Ελιάνα Προϊσταµένη Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης του 

∆ήµου και  έχει ως εξής  
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ΘΕΜΑ:  Η υπ’ αρ. 4159/03-04-2019 αίτηση της κ. Ροδίτου Ελένης που αφορά την 

έγκριση για τοποθέτηση πίστας συγκρουόµενων αυτοκινήτων στην οδό Εθνικής 

Αντίστασης στο πάρκινκ του σταδίου «Μ. Κρητικόπουλος» στην Καισαριανή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Σχετικά µε την υπ’ αρ. πρωτ. 4159/03-04-2019 αίτηση της κ. Ροδίτου Ελένης, όπου 

ζητά να εγκριθεί η τοποθέτηση µίας πίστας συγκρουόµενων αυτοκινήτων και ενός 

τραµπολίνου έξω από το στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος», στον κοινόχρηστο χώρο που 

χρησιµοποιείται για στάθµευση οχηµάτων από 01/05/2019 έως 15/09/2019. Με βάση 

την υπ’ αριθ. 179/09-09-2015 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν 

προβλέπεται η τοποθέτηση τέτοιου είδους κατασκευής και δραστηριότητας στην οδό 

Εθνικής Αντίστασης, χωρίς να απαγορεύεται. Η κ. Ροδίτου Ελένη µαζί µε την αίτησή 

της έχει  επισυνάψει διάγραµµα που δείχνει επακριβώς τον χώρο τον οποίο θέλει να 

χρησιµοποιήσει, καθώς και τις διαστάσεις που απαιτούνται για τις συγκεκριµένες 

κατασκευές οι οποίες συνολικά καταλαµβάνουν 15.00m X 15.00m = 225,00m² για 

την εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Επίσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία προκειµένου ο ∆ήµος Καισαριανής να 

παραχωρήσει δηµόσιο χώρο για εγκατάσταση επιχείρησης πρέπει να προκηρύξει 

πλειοδοτικό διαγωνισµό, ως εκ τούτου χωρίς αυτή την διαδικασία χωρίς αυτή την 

διαδικασία δεν µπορεί να παραχωρήσει κοινόχρηστο χώρο.        

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Η υπάλληλος  

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &  

Σχεδίου Πόλης  

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  

Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & 

Σχεδίου Πόλης 

Μουστάκα Γεωργία  

∆οµικών Έργων 

Χαρίτου Ελιάνα 

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 

 

 

Απορρίπτει  την αίτηση  µε αρ. πρωτ 4159 της κ. Ροδίτου Ελένης για τοποθέτηση 

πίστας συγκρουόµενων αυτοκινήτων και ενός τραµπολίνου στο πάρκιν απέναντι από 

τα ξύλινα.   

Με βάση την υπ’ αριθ. 179/09-09-2015 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου δεν προβλέπεται η τοποθέτηση τέτοιου είδους κατασκευής και 

δραστηριότητας στην οδό Εθνικής Αντίστασης.  

Επίσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία προκειµένου ο ∆ήµος Καισαριανής να 

παραχωρήσει δηµόσιο χώρο για εγκατάσταση επιχείρησης πρέπει να προκηρύξει 

πλειοδοτικό διαγωνισµό, ως εκ τούτου χωρίς αυτή την διαδικασία δεν µπορεί να 

παραχωρήσει κοινόχρηστο χώρο.        

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό 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   11/04/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

                                                   

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 


