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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:      28-02-2020 

  
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:               3568 

        
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 2ης/26-02-2020 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

   Αριθμ. Απoφ.  50/2020                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για έγκριση 
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 
με σκοπό την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων  και τέντας, 
στον κοινόχρηστο χώρο 

καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, επί της κεντρικής 
πλατείας Δ.Σωτηρίου, στο Ο.Τ.69, 

στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. 
 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός 

Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 

έπειτα από την υπ’ αριθμόν 3136/21.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοφινάς Κων/νος, εκφώνησε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (27) 

ευρέθησαν παρόντα (14). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος 3) 

Δημητρίου Ευάγγελος, 4) Μαντάλα Καλή, 5) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 6) Βαμποράκη 

Μελπομένη, 7) Κορωνιάς Νικόλαος, 8) Μαντάλα Μαρία, 9) Νέρας Ευάγγελος, 10) 

Γιαννάκης Γεώργιος, 11) Κοφινάς Κων/νος, 12) Πολίτης Ιωάννης, 13) Λαδά 

Γιαννούλα, 14) Πανουργιάς Νικόλαος.  
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Δράκου Δήμητρα, 2) Δρίτσας Δημήτριος, 3) Πίντζου Ελισάβετ, 

4) Μαντάλα Μαρία - Μαργαρίτα, 5) Χρυσάφης Σταύρος, 6) Αδάμος Γεώργιος, 7) 

Στρατουδάκης Ιωάννης, 8) Κουβέλης Αλέξανδρος, 9) Σταμπέλος Θεοφάνης, 10) 

Μπρίτσας Χρήστος, 11) Δρίτσας Χρήστος, 12) Νάσσου Φωτεινή, 13) Συλλελόγλου 

Ανδρέας. 

Προ της εκφωνήσεως του 1ου θέματος προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ.Μαντάλα Μαρία 

– Μαργαρίτα & Μπρίτσας Χρήστος. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος, ο οποίος 

και αποχώρησε προ της εκφωνήσεως του 11ου θέματος. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος. 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Και εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα  εξής:  

Η κα ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ με τις υπ’αρ.πρωτ.19612 & 

19613 / 25-11-2019 αιτήσεις, ζητά αντίστοιχα την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, 

καθώς και την έγκριση για τοποθέτηση τέντας στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, 

που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Δ.Σωτηρίου, στο Ο.Τ. 69, στο Μαρκόπουλο. 

    Ως προς την υπ’αρ.πρωτ.19612/25-11-2019 αίτηση, η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής με το υπ’αρ.15ο Πρακτικό/18-12-2019 (αρ.αποφ.27/2019), γνωμοδοτεί 

θετικά ως προς την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 41,32 τ.μ. με 

σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματος. 

    Σχετικά με την υπ’αρ.πρωτ.19613/25-11-2019 αίτηση, η Τεχνική Υπηρεσία με 

το υπ’αρ.πρωτ.οικ.3041/20-2-2020 έγγραφο της εισηγείται τα εξής: «…Αφού 

εξετάστηκε το συνημμένο στην αίτηση σχέδιο «Αποτύπωση εξωτερικού χώρου 

καφετέριας  πρόταση τραπεζοκαθισμάτων και υαλοπετασμάτων»  του πτυχιούχου 

Πολ. Μηχανικού Γεωργίου Βλαχόπουλου και μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε 

στην περιοχή της πλατείας Μαρκοπούλου προέκυψαν οι παρακάτω παρατηρήσεις : 

 -  Η προτεινόμενη επιφάνεια  της τέντας με χρήση κατακόρυφων στύλων  

καθώς και η θέση των προτεινόμενων  υαλοπετασμάτων παρεμποδίζουν  την ομαλή 

και απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών στην πλατεία Δ. Σωτηρίου διότι αφήνουν στο 

σημείο α πρόσβαση στον χώρο της πλατείας μόνο μέσω της ζώνης  του 

ποδηλατοδρόμου.  

 - Η μεγάλη  επιφάνεια και η γεωμετρία της προτεινόμενης τέντας σε 

συνδυασμό με τα υαλοπετάσματα δημιουργούν μια ογκώδη κατασκευή στην  είσοδο 

της πλατείας με μορφολογικά προβλήματα με το μέτωπο των κτιρίων   και με την 

χάραξη της οδού Παπακωνσταντίνου. 
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 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κατασκευή της τέντας να περιοριστεί 

στην  επιφάνεια (1,2,3,4,1) όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα. που 

ορίζεται από ευθεία παράλληλη προς την πρόσοψη της καφετέριας σε απόσταση 

5.25μ. και με πλάτος  6.00μ. Επίσης προτείνεται φορητά υαλοπετάσματα να 

επιτραπούν μόνο κάτω από την επιφάνεια της τέντας…». 

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το υπ’αρ.4ο/21-02-2020 Πρακτικό 

(Αρ.Αποφ.18/2020) εγκρίνει εν μέρει το αίτημα με αρ. πρωτ. 19613/25-11-2019 της 

κ. Στουραΐτη Αικατερίνης ως εξής: 

Α) Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΠΡΑΛΙΝΑ», που βρίσκεται στην 

κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, εμβαδού 41,32 τ.μ. με σκοπό την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων.  

Β) Απορρίπτει την τοποθέτηση τέντας όπως αυτή απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα του 

πολ. μηχανικού Γεωργίου Βλαχόπουλου και εγκρίνει την τοποθέτηση τέντας, όπως 

απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με βραχίονες.  

Γ) Επίσης εγκρίνει την τοποθέτηση υαλοπετασμάτων με ανώτερο ύψος 1,5 μέτρο, τα 

οποία θα τοποθετηθούν όπως απεικονίζονται στο εγκεκριμένο σχεδιάγραμμα  του πολ. 

μηχανικού Γεωργίου Βλαχόπουλου κατόπιν εγκρίσεως από την τεχνική υπηρεσία και 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Επισημαίνεται ότι δεν θα τοποθετηθεί 

υαλοπέτασμα στην πλευρά από το α έως το β, (βλέπε σχεδιάγραμμα Πολ. Μηχανικού 

Γεωργίου Βλαχόπουλου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου.  

Δ) Επιτρέπει την τοποθέτηση ομπρελών.  

         Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπ’ όψιν και 

τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010, τις υπ’αρ.πρωτ. 19612 & 

19613/25-11-2019 αιτήσεις της κας Αικατερίνης Στουραΐτη, την 

υπ’αρ.πρωτ.οικ.3041/20-2-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις υπ’αρ. 

27/2019 (Πρακτικό 15ο/18-12-2019) & 18/2020 (Πρακτικό 4ο/21-02-2020) 

αποφάσεις της ΕΠΖ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Α) Εγκρίνει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΠΡΑΛΙΝΑ», που βρίσκεται στην 

κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, εμβαδού 41,32 τ.μ. με σκοπό την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων.  
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Β) Απορρίπτει την τοποθέτηση τέντας, όπως αυτή απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα του 

πολ. μηχανικού Γεωργίου Βλαχόπουλου και εγκρίνει την τοποθέτηση τέντας, όπως 

απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με βραχίονες.  

Γ) Επίσης, εγκρίνει την τοποθέτηση υαλοπετασμάτων με ανώτερο ύψος 1,5 μέτρο, τα 

οποία θα τοποθετηθούν, όπως απεικονίζονται στο εγκεκριμένο σχεδιάγραμμα  του πολ. 

μηχανικού Γεωργίου Βλαχόπουλου κατόπιν εγκρίσεως από την τεχνική υπηρεσία και 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Επισημαίνεται, ότι δεν θα τοποθετηθεί 

υαλοπέτασμα στην πλευρά από το α έως το β  (βλέπε σχεδιάγραμμα Πολ. Μηχανικού 

Γεωργίου Βλαχόπουλου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου.  

Δ) Επιτρέπει την τοποθέτηση ομπρελών.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  50/2020.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          ΜΑΝΤΑΛΑ ΚΑΛΗ 

 

 

ΔΗΜΗ 

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ    
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
  ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΛΑΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
  ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
         ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
   
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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