
ΘΕΜΑ:  «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
                     για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων»  

  
                         Λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

 
1. Tα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα Νο1 και Νο 2 τα θεωρημένα από την υπηρεσία 

της Πολεοδομίας Καπανδριτίου ως προς τις ισχύουσες οικοδομικές –ρυμοτομικές 
γραμμές , με τους κοινόχρηστους χώρους  στη Δ.Ε Αγ. Στεφάνου όπου λειτουργούν 
Κ.Υ.Ε .   

2.  Την με αριθμό 134/2016 Α.Δ.Σ για τα καταστήματα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
της Δ.Ε Δροσιάς σύμφωνα με την οποία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει απαντήσει σε 
σχετικά αιτήματα περί άδειας κατάληψης και οριοθέτησης τμημάτων κοινοχρήστου 
χώρου .  

3. Toν ορθοφωτοχάρτη όπου απεικονίζονται οι χώροι παραπλεύρως της παιδικής χαράς 
πλησίον του Γηπέδου στη Δ.Ε Κρυονερίου . 

4. Toν ορθοφωτοχάρτη όπου απεικονίζονται οι χώροι στην πλατεία Μ. Αντύπα στη Δ.Ε  
Αγ. Στεφάνου. 

5. Toν ορθοφωτοχάρτη όπου απεικονίζονται οι χώροι στην πλατεία Δημοκρατίας  στη Δ.Ε  
 Αγ. Στεφάνου. 

6. Τον ορθοφωτοχάρτη όπου απεικονίζονται οι χώροι στην πλατεία Μικράς Ασίας στη Δ.Ε  
Δ.Ε Κρυονερίου.   

Προτείνεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με 
τον ν. 3852/2010 να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 

λήψη σχετικής απόφασης και συγκεκριμένα  : 
 
                                           Δ.Ε ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο1                                                                   

 Χώρος 10 .Να αφήνεται ελεύθερο πεζοδρόμιο πλ. 2,00μ 

 Χώρος 10α Υπερυψωμένος χώρος επί της Ηρώων Πολυτεχνείου μεταξύ  
των οδών Κ. Θεοτόκου –Πεντζερίδη. Να αφήνεται ελεύθερο πεζοδρόμιο 
πλάτους 2,00μ από το ρείθρο . 

 Χώρος 9  .  Να αφήνεται ελεύθερο πεζοδρόμιο πλ. 2,00μ 

 Χώρος 7 . Για μελλοντική ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το τμήμα 
                                 του κοιν. χώρου με πλάκες 

 Χώρος 8.  Για μελλοντική ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το τμήμα 
                                 του κοιν. χώρου με πλάκες 
 
 
 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 
 
Δροσιά :     2 -5 - 2018 
Αρ. Πρωτ : - 16089 - 
 
Ορθή Επανάληψη ως προς  
τις πλ. Δημοκρατίας, 
 Μ. Αντύπα, Μικράς Ασίας  

 

Προς  
Την  Επιτρ. Ποιότητας Ζωής 

 
 

 



Β.     Πλατεία Μ. αντύπα  
      Τμήμα της πλατείας με πλακόστρωση . Να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος 1,50μ 
                                                                      από τα υφιστάμενα παρτέρια  
 
Γ.   Πλατεία Δημοκρατίας  
       Τμήμα της πλατείας με πλακόστρωση . Να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος  
                                                                      μεταξύ των υφιστάμενων παρτεριών 
                                                                      εσωτερικά της πλατείας και περιμετρικά  
                                                                      διάδρομος 1.50μ από  τις οικοδομικές  
                                                                      γραμμές των  Ο.Τ 
 
 Δ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 2     
 

 Χώρος 4α. Καταστήματα μεταξύ Λ. Μαραθώνος και οδού Δημοκρατίας                                  
                                Να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος 1,50 μ από τα 
                                διαμορφωμένα παρτέρια.  

 Χώρος 4β. Να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος 2,00 μ από το 
                                 διαμορφωμένο παρτέρι. 
 
                                               Δ.Ε ΔΡΟΣΙΑΣ  
        

 Χώρος έμπροσθεν καταστημάτων στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως.    
           Σύμφωνα με την με αρ.134/2016 Α.Δ.Σ πρέπει να αφήνεται ελεύθερη  
           λωρίδα πλάτους 2,50μ από την πλευρά της πλατείας.      
 
                                               Δ.Ε  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ          
           

 Χώροι παραπλεύρως της Παιδικής Χαράς που ευρίσκονται πλησίον του   
Γηπέδου.    
Χώρος (α)      46,00τ.μ   χωρίς την  ελεύθερη λωρίδα πλάτους 1.20 μ 

                                     για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο χώρο των  
                                     αθλητικών εγκαταστάσεων. 
                Χώρος (β)      117.00τμ                      

 Πλατεία Μ. Ασίας 
                 Τμήμα της πλατείας με πλακόστρωση . Να αφήνεται ελεύθερος διάδρομος  
                                                                             1,50μ  από τα υφιστάμενα παρτέρια.  
 
       Στα πεζοδρόμια όλων  των  Δημοτικών Ενοτήτων ισχύει η παρ.ζ του  άρθρου 7 
       του  Κανονισμού Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την 250/2017 
      ΑΔΣ  ελεύθερος χώρος 1,50 μ.         

 
Συνημμένα 

 

1.Τ/Δ Νο1,Νο2. 

2. Ορθοφωτοχάρτες 

3. Απαντήσεις σε αιτήματα 

 

Ε.Δ. 

Α) Γεν.Αρχείο  

Β) Αρχείο Δ.Τ.Υ 

Γ) Φ. Εισηγήσεων ΕΠΖ  

 

 

 

                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ 

                              ΥΠΟΔΟΜΩΝ κ΄ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
          

                

                                            ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 



 


