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ΘΕΜΑ:  Έγκριση για την τοποθέτηση ανεµοφρακτών στο πεζοδρόµιο επί της οδού 
Φιλολάου  µπροστά από το κατάστηµα της Σ.Α. ,ύστερα από την υπ’ αριθµ.πρωτ. 
12690/20-11-19 αιτήσεως του. 
 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της   Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 11η του µηνός ∆ΕΚEMΒΡΙΟΥ  έτους 
2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα. 15:00 µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13388 /06-12-2019  έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
 
 

Ονοµαστικά οι:  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 



Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Βούρλου Μαρία  
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εµµανουήλ  
4.Σταµέλος Ηλίας  
5.Αναγνωστάκης Κων/νος  
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

 
Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 

Χρήστος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 12690/09-12-2019 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : 

 
 

  
 
    Με την υπ’ αριθ. 12690/20-11-2019 αίτηση της η κα Σοφοκλέους Αναστασία  
αιτείται εκ νέου άδεια για τοποθέτηση ανεµοφρακτών στο πεζοδρόµιο επί της οδού 
Φιλολάου µπροστά από το κατάστηµα που βρίσκεται επί των οδών Ηρ. Σκοπευτηρίου 
21 Φιλολάου και σύµφωνα µε τον αριθµό γνωστοποίησης της επιχείρησης 1109246 
πρόκειται για «επιχείρηση µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας» µε την επωνυµία 
«Γρηγόρης».  
Με την υπ΄αρ. 18/2019 Απόφαση της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απέρριψε το 
πρώτο αίτηµα της κας Σοφοκλέους Αναστασία για την τοποθέτηση ανεµοφρακτών 
στο πεζοδρόµιο. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.7 της Κανονιστικής Απόφασης για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου δεν συµπεριλαµβάνει την τοποθέτηση άλλων στοιχείων, όπως οι 
ανεµοφράκτες στην προκειµένη περίπτωση.  
Η κα Σοφοκλέους Αναστασία µε την αίτησή της για τοποθέτηση άλλων στοιχείων 
εκτός των τραπεζοκαθισµάτων για τα οποία απαιτείται νέα έγκριση, κατέθεσε σχέδιο 
και αιτιολογική έκθεση στα οποία περιγράφεται η κατασκευή που θέλει να 
τοποθετήσει στον υπαίθριο χώρο και αφορά ανεµοφράκτες µε µεταλλικό πλαίσιο και 
κρύσταλλα triplex, που στηρίζεται  µε βίδες στο πεζοδρόµιο και ύψους 1,80m από 
την τελική στάθµη του πεζοδροµίου. Η τοποθέτηση θα γίνει σε σχήµα Π γύρω από 
τον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων και 
συνολικού µήκους περίπου 9,60m. 
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5.7 της Κανονιστικής Απόφασης και εφόσον 
η Απόφαση της ΕΠΖ είναι θετική θα πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση από 
τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης  µε την οποία παρέχεται στο 
∆ήµο Καισαριανής «ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ο τελευταίος δια 
των αρµοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται 
αυθαίρετη / παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε µε σταθερές κατασκευές 
είτε µε κινητά αντικείµενα είτε άλλη, να τα καθαιρεί και να τα αποµακρύνει µε 
συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής». 



Επίσης επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε τους όρους της Κανονιστικής Απόφασης ο 
ελεύθερος χώρος για την διέλευση των πεζών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,60m, 
πλάτος το οποίο πρέπει να παραµένει ελεύθερο χωρίς εµπόδια και µετά την 
τοποθέτηση των ανεµοφρακτών. 
Ως εκ τούτου η γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ότι µε την επιφύλαξη των 
παραπάνω προϋποθέσεων µπορεί η επιχείρηση να τοποθετήσει τους ανεµοφράκτες 
στο πεζοδρόµιο επί της οδού Φιλολάου και παρακαλούµε για την λήψη απόφασης 
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 Ποιότητας Ζωής 
                                           
    
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
• Την αίτηση της Σ.Α 
• Έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

 

 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει κατά παρέκκλιση  την κατασκευή που θέλει να τοποθετήσει στον υπαίθριο 
χώρο και αφορά ανεµοφράκτες µε µεταλλικό πλαίσιο και κρύσταλλα triplex, που 
στηρίζεται  µε βίδες στο πεζοδρόµιο και ύψους 1,80m από την τελική στάθµη του 
πεζοδροµίου. Η τοποθέτηση θα γίνει σε σχήµα Π γύρω από τον παραχωρηµένο 
κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων και συνολικού µήκους 
περίπου 9,60m , στο πεζοδρόµιο επί της οδού Φιλολάου  µπροστά από το κατάστηµα 
της Σ.Α. ,ύστερα από την υπ’ αριθµ.πρωτ. 12690/20-11-19 αιτήσεως του. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5.7 της Κανονιστικής Απόφασης  θα πρέπει να προσκοµιστεί 
υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης  µε την 
οποία παρέχεται στο ∆ήµο Καισαριανής «ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, 
όπως ο τελευταίος δια των αρµοδίων οργάνων του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
διαπιστώνεται αυθαίρετη / παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε µε 
σταθερές κατασκευές είτε µε κινητά αντικείµενα είτε άλλη, να τα καθαιρεί και να τα 
αποµακρύνει µε συνεργεία ευθύνης του ∆ήµου Καισαριανής». 



Επίσης  σύµφωνα µε τους όρους της Κανονιστικής Απόφασης ο ελεύθερος χώρος για 
την διέλευση των πεζών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,60m, πλάτος το οποίο πρέπει 
να παραµένει ελεύθερο χωρίς εµπόδια και µετά την τοποθέτηση των ανεµοφρακτών. 
 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                        1.Βούρλου Μαρία 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εµµανουήλ 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας 
                                                                        5.Αναγνωστάκης Κων/νος 
                                                                        6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       11/12/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


