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Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 
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                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                                4
η
 Συνεδρίαση  11/06/2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11/2019 

 

 

 ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας και ελέγχου κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 4ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την    11
η
 του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την  11 
η
  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα  ΤΡΙΤΗ 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. 

6639/07-06-2019  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. 4271 /03-04-2019 εισήγηση της 

κ. Χαρίτου Ελιάνα Προϊσταµένη Αρχιτεκτονικού Τµήµατος & Σχεδίου Πόλης του 

∆ήµου και  έχει ως εξής  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 03-04-2019                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4271                                                                                 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ                                                     

∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 

               Φιλαδελφείας 

Τ.Κ.     : 16121 

Πληροφ.  Μουστάκα Γεωργία                                                   ΠΡΟΣ 

ΤΗΛ.   : 213 20 10 727                                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

FAX    : 210 72 92 621                                                                   

     

   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: πρώην «Μπέρδεµα» 
∆/ΝΣΗ:   Πλατεία Π. Μακρή 2, Καισαριανή 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Βερυδάκης 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:  Εστιατόριο 
 
 
Στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Καισαριανής, και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 26 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄) και το Ν.3254/04 και συµπληρώθηκε µε το Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/2014) και σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) µε το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 και σύµφωνα µε τον ισχύοντα Οργανισµό 
Λειτουργίας του ∆ήµου Καισαριανής και την Κανονιστική Απόφαση για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων, οι υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καισαριανής 

1. Χαρίτου Ελιάνα 
2. Μουστάκα Γεωργία 
3. Καραθανάσης Νικόλαος 

διενεργήσαµε στις 02 Απριλίου 2019 αυτοψία στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και στον εσωτερικό 
και διαπιστώσαµε ότι το κατάστηµα επί της Πλατείας Π. Μακρή 2, κάνει χρήση του κοινόχρηστου 
χώρου, έχοντας µόνιµη κατασκευή (από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη του καταστήµατος) από 
σιδηροδοκούς και κατακόρυφα ανεµοπετάσµατα από πλαστικό ο οποίος προορίζεται για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και τέντες σε διάφορα σηµεία του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης 
στον έλεγχο του κτιρίου που διενεργήσαµε (λόγω του ότι το κτίριο είναι διατηρητέο), διαπιστώθηκε 
ότι έχει γίνει καταπάτηση του εσωτερικού ακάλυπτου χώρου (εσωτερική αυλή) ο οποίος είχε 
καταπατηθεί από τον προηγούµενο ιδιοκτήτη και χρησιµοποιείτο πριν ως κουζίνα. 
Στη συνέχεια η  νέα διεύθυνση του καταστήµατος αποµάκρυνε την αυθαίρετη κατασκευή από την 
πίσω αυλή του ακινήτου και έκανε αίτηση για άδεια τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου στον 
στεγασµένο χώρο µπροστά από το κατάστηµα. Για την τοποθέτηση του δαπέδου κατέθεσε 
εγγυητική επιστολή 1.500,00€, σύµφωνα µε την Κανονιστική Απόφαση για τις καταλήψεις 
κοινόχρηστων χώρων. 
Σχετικά µε την κατασκευή που προϋπήρχε από την προηγούµενη επιχείρηση, ζητήθηκε από τη νέα 
επιχείρηση να αφαιρέσει τα ναϋλον κατακόρυφα πετάσµατα και να τοποθετήσει εάν θέλει χαµηλούς 
ανεµοφράκτες. 
 
 
Επίσης το κατάστηµα έχει ήδη τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα και καταλαµβάνει τον ίδιο χώρο που 
καταλάµβανε το πρώην κατάστηµα «Μπέρδεµα» χωρίς όµως να χρησιµοποιεί τέντες και 
στέγαστρα.  
 



Παρακαλούµε για τις δικές σας αποφάσεις σχετικά µε: 
 

• Την κατάληψη επιπλέον χώρου 54,50µ² (πέρα από την επιφάνεια του στεγασµένου χώρου 
έµπροσθεν του καταστήµατος που έχει τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο) για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων, στα µέτρα που καταλάµβανε και η προηγούµενη επιχείρηση. 

• Την τοποθέτηση ανεµοφρακτών µέγιστου ύψους 1,80µ µετρηµένο από την διαµορφωµένη 
στάθµη του πεζοδροµίου.  
 

 
Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση του καταστήµατος θελήσει να τοποθετήσει άλλου είδους 
στοιχεία και κατασκευές πέραν των τραπεζοκαθισµάτων, θα πρέπει να µας προσκοµίσει σχέδια και 
τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευών προκειµένου να του δοθεί έγκριση τοποθέτησής τους από 
τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων. 
 
. 
 
 
ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 
 
 
Χαρίτου Ελιάνα 
 
 
Μουστάκα Γεωργία  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

• Την κατάληψη επιπλέον χώρου 54,50µ² (πέρα από την επιφάνεια του στεγασµένου χώρου 
έµπροσθεν του καταστήµατος που έχει τοποθετηθεί το ξύλινο δάπεδο) για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων, στα µέτρα που καταλάµβανε και η προηγούµενη επιχείρηση. 

• Την τοποθέτηση ανεµοφρακτών µέγιστου ύψους 1,80µ µετρηµένο από την διαµορφωµένη 
στάθµη του πεζοδροµίου.  
 

 
Σε περίπτωση που η νέα διεύθυνση του καταστήµατος θελήσει να τοποθετήσει άλλου είδους 
στοιχεία και κατασκευές πέραν των τραπεζοκαθισµάτων, θα πρέπει να µας προσκοµίσει σχέδια και 
τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευών προκειµένου να του δοθεί έγκριση τοποθέτησής τους από 
τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων. 

 

 

 

 

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       
 


