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η
 Συνεδρίαση  11/04/2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2019 

 

 

 ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

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 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης θέτει υπόψη των µελών  την µε αριθ. πρωτ. 4151 /02-04-2019  εισήγηση του 

και λέει τα εξής: 

 



Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

συντάσσει Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητας της, η οποία 

συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Προς τούτο, εισηγούµεθα να 

συντάξει και να απευθύνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων του  έτους 2018, η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

                                         ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

  

 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το Έτος 2018 ως εξής: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 6 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 

 

 

 

 

 

 
 
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:   02.04.2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 ΑΡ.ΠΡΩΤ:               

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                             

 

                                               Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η  

 

       ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

               ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  (παρ.2 του άρθρου 73) 

   

 

                                          ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

 

Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010), µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

και ειδικότερα µε το άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε ∆ήµους 

άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό 



όργανο άσκησης των σχετικών µε την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία 

και την προστασία του περιβάλλοντος, αρµοδιοτήτων του ∆ήµου. 

Κατά την άσκηση των προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων της,  η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρίες. 

Ειδικότερα είναι αρµόδια, για: 

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από 

προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου 

Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

αρµοδιότητας του δήµου 

Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής 

Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 

Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 

Θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, 

οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 

(ΓΠΣ), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, 

χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων 

περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη 

ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης 

πολεοδοµικών µελετών. 

Τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 

Τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του 

Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124
Α
), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων 

σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του 

Το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ∆ΚΚ 

1
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 06/02/2018 

Αναγκαίες προσθήκες και τροποποιήσεις στον Κανονισµό Λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής . 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.1 

 

2
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 27/03/2018 

Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καισαριανής. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.2 

 

Α. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 

Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο των  σχετικών  αιτηµάτων  των ενδιαφεροµένων. 



Επί του ανωτέρω θέµατος έλαβε για το έτος 2017  τις κάτωθι αποφάσεις: 
  

B.Χορήγηση /ανανέωση/ λειτουργίας µουσικής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του έτους 2017 εισηγήσεις από την 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από προέλεγχο των  σχετικών  αιτηµάτων  

των ενδιαφεροµένων,  για την χορήγηση ή την  ανανεώσει  άδειας λειτουργίας 

µουσικής σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Επί του ανωτέρω θέµατος έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 
 

2
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 27-03-2018 

 Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «Καφενείο – Σνάκ Μπάρ» µε αριθµό λειτουργίας καταστήµατος 

1051685/ 19-3-2018 και διεύθυνση Κλαζοµενών αρ.09 της κας. ΚΛΗΜΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ µε Α.∆.Τ.  ΑΚ 145919 

ΑΠΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.2 

 

5
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 25-06-2018 

Οριστική αφαίρεση της αρ.πρωτ. 8453/30-08-2016 άδειας λειτουργίας καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ιδιοκτησίας 

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε διεύθυνση λειτουργίας την Αναξαγόρα αρ. 

25. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.6 

 

6
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 23-11-2018 

Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ» 

µε αριθµό βεβαίωσης γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήµατος 1084734 (ver.1) και 

διεύθυνση την Εθνικής Αντίστασης αρ.240- 242 της ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. µε Α.Φ.Μ 80105263 και αριθµό ΓΕΜΗ 147938303000 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.8 

 

Γ. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του έτους 2017 εισηγήσεις από την 

αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από προέλεγχο των  σχετικών  αιτηµάτων  

των ενδιαφεροµένων  για την  παραχώρηση ή µη  χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε 

καταστήµατα ή σε επιχειρήσεις. 

 Επί του ανωτέρω θέµατος έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 

 

3
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 27-04-2018  

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

που αφορά τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας στην εκκλησία Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

ΑΠΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.4 

 

4
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 08-06-2018  

Αίτηµα για άδεια τοποθέτησης ζαρντινιέρας επί του πεζοδροµίου στην οδό Γραβιάς 

39 , Καισαριανή. 

ΑΠΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.5 

 

6
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 23-11-2018 



Παραχώρηση χώρου επί της οδού ∆ιοχάρους για τη λαϊκή αγορά στο Χίλτον  

σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο µε αριθµό πρωτοκόλλου 10595 /25-10-2018 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

 

∆. Παραποµπή για συζήτηση και ψήφιση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις κάτωθι  αποφάσεις;  

 

1
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 06/02/2018 

Αναγκαίες προσθήκες και τροποποιήσεις στον Κανονισµό Λειτουργίας του 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής . 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.1 

 

2
Η

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 27/03/2018 

Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Καισαριανής. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                  ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.2 

 

 

 

                                     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

 

 

 

                                          ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ    

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

   Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρου και έλαβε υπόψη  της 

το Εισηγητικό Σηµείωµα του, το συνηµµένο σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης 

Πεπραγµένων έτους 2017 και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010. 

 



 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2018 της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας και την παραπέµπει για συζήτηση και έγκριση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

 

 

 

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       
 

 


