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ΝΟ ΜΟ Σ
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Δ ΗΜ ΟΣ ΚΟΡ ΥΔ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΤ Ρ ΟΠΗ ΠΟΙΟΤ ΗΤ ΑΣ
ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ 12-08-2013
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αριθμ. απόφ. 98/ 2013

Περίληψη: «Λήψης απόφασης για τις επί μέρους ρυθμίσεις κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα στους κάθετους δρόμους γύρω
από την Πλατεία Ελευθερίας».

ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. (τακτικό)

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (τακτικό)

2. ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚ. (τακτικό)

2. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝ. (τακτικό)

3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Δ. (Αναπλ/κό)

3. ΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (τακτικό)

4. ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπλ/κό)

4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚ. (τακτικό)

5.

5. ΝΙΚΟΛΕΟΥΣΑΚΟΣ ΝΙΚ. (τακτικό)

6.

6. ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τακτικό)

Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 12 Αυγούστου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αναφέρεται παραπάνω, λόγω περιορισμένων
χρονικών προθεσμιών των θεμάτων μετά από την αριθμ. 32835/2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΑΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη,
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που νόμιμα κοινοποιήθηκε στις 08/08/2013.
Στο 4ο θέμα ( 1ο Η.Δ.), ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα
εξής:

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 30457/05-07-2013 εισηγητικό σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος
Περιβάλλοντος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΠΑΡΙΩΤΗ, το οποίο έχει ως εξής:
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Κορυδαλλός 5/07/2013
Αρ. Πρωτ. : 30457
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ Περιβάλλοντος και Πρασίνου
ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος
Ταχ. Δ/νση…: Γρ. Λαμπράκη 231,

τ.κ.: 181.20 Κορυδαλλός
e Δ/νση: www.korydallos.gr
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210.49 90 478
FAX:
210.49 90 484
e -mail:

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο της Ποιότητας Ζωής
κ. Κων/νο Βράκα

Θέμα: «Λήψης απόφασης για τις επί μέρους ρυθμίσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από
τραπεζοκαθίσματα στους κάθετους δρόμους γύρω από την πλατεία ελευθερίας»

κε Πρόεδρε ,
σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 90/2013 απόφασης του Δ.Σ που αφορά στον τρόπο ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων γύρω από την πλατεία Ελευθερίας, στις κάθετες οδούς θα ισχύει :

1. Ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 2 μέτρων. Μέσα στη ζώνη αυτή θα βρίσκεται η
κατασκευασμένη στα πεζοδρόμια όδευση τυφλών.

2. Μεταξύ το χώρου, των τραπεζοκαθισμάτων και του κράσπεδου θα αφήνεται ζώνη ασφαλείας πλάτους 0,70 μ η οποία
πρέπει να τηρείται αυστηρά.

3. Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται είτε σε επαφή με την όψη του καταστήματος, είτε δίπλα στο κράσπεδο, είτε
και στα δύο σημεία, ανάλογα με την περίπτωση και προσέχοντας πάντα να μένουν οι δύο ζώνες που αναφέρθηκαν
ανωτέρω.

4. Συγκεκριμένα η κατάληψη θα γίνεται σύμφωνα με τα συνημμένα σκαριφήματα .

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Περιβάλλοντος

ΤΣΙΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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2. Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη της Επιτροπής , ότι βάση της υπ’ αριθμόν 90/2013
απόφασης του Δ.Σ που αφορά στον τρόπο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων γύρω από την πλατεία
Ελευθερίας, προτείνεται να ισχύσουν τα ακόλουθα στις κάθετες οδούς :
H Ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών πλάτους (τριών) 2,00 μέτρων από την πρόσοψη των καταστημάτων.
Μέσα στη ζώνη αυτή θα βρίσκεται η κατασκευασμένη στα πεζοδρόμια όδευση τυφλών, μεταξύ το χώρου,
των τραπεζοκαθισμάτων και του κράσπεδου θα αφήνεται ζώνη ασφάλειας πλάτους 0,70 μ, το οποίο έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία από το Σώμα και πρότεινε στη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη

της τα

προαναφερόμενα, γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 & 75 του Ν. 3852/10.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨ ΗΦ ΙΑ ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΕΙ

1) Ρυθμίζει την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα στους κάθετους δρόμους γύρω
από την πλ. Ελευθερίας ως εξής: α) Ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών πλάτους (δύο) 2,00 μέτρων από
την πρόσοψη των καταστημάτων, μέσα στη ζώνη αυτή θα

βρίσκεται η κατασκευασμένη στα

πεζοδρόμια όδευση τυφλών, β) Χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, γ) Μετά το χώρο των
τραπεζοκαθισμάτων και του κρασπέδου θα αφήνεται ζώνη ασφαλείας πλάτους 0,70 μ η οποία πρέπει
να τηρείται αυστηρά και

2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ το τακτικό μέλος της Ε.Π.Ζ. κα Αικ. Κυλάκου
και το αναπληρωματικό κα Δ. Αμανατίδου ως προς την απόσταση των 0,70 μ. ως ζώνη ασφαλείας
και προτείνουν η απόσταση να είναι στο 1,5 μ. και η Ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών να είναι πλάτους
(τριών) 3,00 μέτρων.

Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ. (τακτικό)
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚ. (τακτικό)
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Δ. (Αναπλ/κό)
ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Αναπλ/κό)

