
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            30/04/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                5207 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    22/04/2019 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 121 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/22.04.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,22/04/2019, ηµέρα Μ.∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19:00 µ. 
µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.4838/18.04.2019, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα επτά (17) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Φασούλα Αλίκη 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βερλέκης Νικόλαος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  8. Κολοβού Κων/να 8. Κακανάκης Ευάγγελος 
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης 9. Αλεξοπούλου Μαρία 
10. Βεχλίδη Μαρία 10. Γαβρίλης  Γεώργιος 
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Λυκούδης Αλεβίζος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17.   
18.   
19.   



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αρ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/2019 καθώς και την εισήγηση της τεχνικής 
υπηρεσίας  όπου έχουν  ως εξής : 
 
 
 
 
 
                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καισαριανή:12/04/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Αρ. Πρωτ:        88 
∆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 
                                                3η Συνεδρίαση  11/04/2019 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/2019 
 
 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  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ :       22 /03/2019 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:              88      
∆/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. 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                                    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       
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καισαριανή: 22/04/2019                       
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                 Αρ. πρωτ.: 4949 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                    
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
& ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ  
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

   Κλαζοµενών 
Τ.Κ.     : 16121 
Πληροφ.: Μουστάκα Γεωργία  
ΤΗΛ.   : 213.20.10.727 
FAX    : 210 72 92 621 
                                              προς 

       ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
                                                               ∆ήµου Καισαριανής 
 
 
 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
       

Με την υπ΄αρ. 88/12-04-2019/09  απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητα 
Ζωής εγκρίνει την κατασκευή που τοποθετήθηκε στον κοινόχρηστο 
χώρο (πεζοδρόµιο) µπροστά από το κατάστηµα «ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ» της 
εταιρίας «ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΙΣΣΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται 
στη συµβολή των οδών Ευφρονίου και Ουµπλιανής στον ∆ήµο 
Καισαριανής, όπως αυτή περιγράφεται και στην Τεχνική Έκθεση της 
∆/νσης Τενικών Υπηρεσιών, µε την προϋπόθεση να αφαιρεθούν οι πόρτες 
που καθιστούν τον προς παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο, ιδιωτικό 
κλειστό χώρο του καταστήµατος. 
Στον προς παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο έχει τοποθετηθεί ξύλινο 
δάπεδο (deck) που είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του άρθρου 8.8.3 
υπ’ αριθ. 179/09-09-2015 της Κανονιστικής Απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε ή όχι την τοποθέτηση του ξύλινου 

δαπέδου στον κοινόχρηστο χώρο σύµφωνα µε το άρθρο 5.8.3* της ίδιας 
Κανονιστικής Απόφασης, προκειµένου οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 
να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου από την εν λόγω επιχείρηση. 

*5.8.3  Τυχόν αίτηση -µαζί µε κατάλληλη µελέτη-, για τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων 

(άβοκ) στην παραχωρούµενη και µόνο επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου, ύψους έως 

15,00cm από τη στάθµη του πεζοδροµίου ή της πλατείας, τίθεται υπόψη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής, η οποία γνωµοδοτεί και εγκρίνεται -αν η γνωµοδότηση 

είναι θετική- από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Απαγορεύεται 

ρητά οποιαδήποτε κατασκευή που  παρεµποδίζει, έστω και στο ελάχιστο, την απρόσκοπτη 

κίνηση των πεζών γενικά, των Α.Μ.Ε.Α. ειδικά, καθώς και την οµαλή αποχέτευση όµβριων 

υδάτων ή να δηµιουργεί εστίες σκουπιδιών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε µόνιµη κατασκευή 

αλλοίωσης της αρχικής στάθµης (ΑΣ∆) µε σταθερές υποβάσεις, σκυρόδεµα κλπ. 

    
        Η Υπάλληλος                                                      Η Αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη 
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &                                            Αρχιτεκτονικού 
Τµήµατος & 
       Σχεδίου Πόλης                                                                       Σχεδίου 
Πόλης 
 
    Μουστάκα Γεωργία                                                                  Χαρίτου 
Ελιάνα  
      ∆οµικών Έργων                                                                Αρχιτέκτων 
Μηχανικός 



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  αρ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , την 
τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου στον κοινόχρηστο χώρο σύµφωνα µε 
το άρθρο 5.8.3* της ίδιας Κανονιστικής Απόφασης, προκειµένου οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την 
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την εν λόγω επιχείρηση. 
 
 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) 
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Λυκούδης Αλεβίζος 17) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος . 
     
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     23/04/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


