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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 58/2015
«Σροποποίηςη τησ ειςήγηςησ προσ την Επιτροπή Ποιότητασ Ζωήσ ςχετικά με αίτημα
δημότη για παραχώρηςη θζςησ ςτάθμευςησ οχήματοσ (Α.Μ.Α) ςε οδικό τμήμα του
Χολαργοφ.»

Πρακτικό τθσ με αρικ. 13/2015 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ
Κοινότθτασ Χολαργοφ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ, τθσ 24θσ του μθνόσ επτεμβρίου του
ζτουσ 2015.
το Χολαργό ςιμερα, 24-09-2015, θμζρα Πζμπτη και ϊρα 12:00, το υμβοφλιο τθσ
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ ςυνιλκε ςε τακτική
δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Χολαργοφ, φςτερα από τθν με αρικμό πρωτ.
21848/21-09-2015, πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου του, που επιδόκθκε και δθμοςιεφκθκε
νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87).
Διαπιςτϊκθκε πωσ υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 11 μελϊν
παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ 7 και ονομαςτικά οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκοφμα Α., Παπαγιάννθ Ι., Δερτιλι Ε., Κουντοφρθσ Χ., Μακρίδθσ Π., Ζικασ Δ., Φιλόςοφοσ Α.
ΑΠΟΝΣΕ
Αγορίτςασ Δ., Παραδζλλθ Ι., Αλεξόπουλοσ Χ., Κϊνςτα Κ. (οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και
προςκλικθκαν νόμιμα).

Η Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ειςθγοφμενθ το 5ο κζμα
τθσ θμερθςίασ διάταξθσ ενθμζρωςε τα μζλθ του υμβουλίου, ότι παρζλαβε τθν από
22/07/2015 ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ Διμου Παπάγου-Χολαργοφ, με τθν οποία
ειςθγείται αρνθτικά ςτο υπϋαρικ. πρωτ. 7084/14-04-2015 αίτθμα τθσ δθμότιςςασ κ.
Δζςποινασ Αντωνακάκη, για παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ οχιματοσ, επί τθσ οδοφ
Πυθαγόρα 15 ςτθ Δημοτική Κοινότητα Χολαργοφ, , λόγω μθ προςκόμιςθσ του Δελτίου
τάκμευςθσ Α.Μ.Α.

τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ ζκεςε υπϋόψιν του ϊματοσ, τθν υπ. Αρικ. 76 τροποποίθςθ τθσ
υπ’αρικ. 45/05-03-2014 Κανονιςτικισ Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με
τθν οποία κακορίηονται οι κατθγορίεσ δικαιοφχων παραχϊρθςθσ χϊρων ςτάκμευςθσ ςε
οδικά τμιματα του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ, όπου επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ οχθμάτων
για ειδικζσ περιπτϊςεισ που αποφαςίηει το Δθμοτικό υμβοφλιο, φςτερα από ειςιγθςθ

προσ αυτό τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, ςτθν οποία γνωμοδοτεί το υμβοφλιο τθσ
αρμοδίασ Δθμοτικισ Κοινότθτασ, αφοφ προθγθκεί ειςιγθςθ προσ το τελευταίο τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν για τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ ςχετικισ άδειασ, κακϊσ και το
Π.Δ. 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) που αφορά ςτθν ζκδοςθ Δελτίου τάκμευςθσ
Α.Μ.Α.
Μετά τα ανωτζρω θ Πρόεδροσ, ειςθγικθκε τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ.
Σο υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ αφοφ άκουςε τθν Πρόεδρο, είδε τθν
από 22/07/2015 ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ Διμου Παπάγου-Χολαργοφ, τθν υπ.
Αρικ. 76 τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικ. 45/05-03-2014 Κανονιςτικισ Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου, κακϊσ και το Π.Δ. 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005) που αφορά ςτθν ζκδοςθ
Δελτίου τάκμευςθσ Α.Μ.Α. και λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω μετά από διαλογικι
ςυηιτθςθ,

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ τθ μθ παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ οχιματοσ
ςε οδικό τμιμα τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ, τθσ οδοφ Πυθαγόρα 15, ςτθν κ.
Δζςποινα Αντωνακάκη, λόγω μθ προςκόμιςθσ του Δελτίου τάκμευςθσ Α.Μ.Α. ςφμφωνα
με τθν ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ και λόγω μθ
αρμοδιότθτασ εξζταςθσ ιςχφοσ τθσ παραγράφου 6 τθσ απόφαςθσ 76 του Δθμοτικοφ
υμβουλίου αναφορικά με τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’αρικμ. 45/2014 κανονιςτικισ
απόφαςθσ «Ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςε
οδικά τμιματα του Διμου».

Η Πρόεδροσ

Αικατερίνη Γκοφμα

Σα Μζλη
Παπαγιάννθ Ι., Δερτιλι Ε., Κουντοφρθσ Χ., Μακρίδθσ Π., Ζικασ Δ., Φιλόςοφοσ Α.

