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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4
Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό
τμήμα της Κοινότητας Χολαργού
Πρακτικό της με αριθ. 3/2021 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 14ης του μηνός Απριλίου, του έτους 2021.
Στο Χολαργό σήμερα, 14.04.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, το Συμβούλιο της Κοινότητας
Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη,
στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και σύμφωνα με τις υπ’
αριθ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 6388/09.04.2021 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, Αικατερίνης Γκούμα, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 9 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αικατερίνη Γκούμα, Βασιλική Κατσούλη, Ισμήνη Παραδέλλη, Αλέξανδρος Φιλόσοφος,
Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης, Χριστίνα – Πετρούλα Λάζαρη, Δανάη Διώτη, Πηνελόπη Χανιά, Άννα
Αντωνιάδου.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Ναστούλης, Αδαμαντία Αγγελέτου (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η ειδική γραμματέας υπάλληλος Ευθυμία Σέντερη, για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-032020, άρθρο 10, παρ. 1), καθώς και των υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, δυνάμει των οποίων η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων
οργάνων των Ο.Τ.Α. μπορεί να λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη λόγω της ανάγκης περιορισμού και
εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και στη συνέχεια εισηγούμενη το 1α θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου
ότι παρέλαβε την από 01.02.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, που αφορά την υπ’ αριθ. πρωτ. 3228/23.02.2020 αίτηση της κ. Θεοδώρας Αποστολοπούλου.
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, με την από 10.03.2021
εισήγησή της προς την Κοινότητα Χολαργού, ενημερώνει για τα ακόλουθα:
Με το υπ’ αριθ. 3228/2021 αίτημα, η κ. Ντόρα Αποστολοπούλου, ζητά την απαγόρευση στάθμευσης
απέναντι τους χώρους στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Αριστοφάνους 4α, όπως αυτοί φαίνονται
στα διαγράμματα τα οποία προσκόμισε η ενδιαφερόμενη, διότι προκαλείται δυσκολία κατά την είσοδο και
έξοδο από αυτούς και παρεμπόδιση κυκλοφορίας λόγω του μικρού πλάτους του οδοστρώματος.
Σύμφωνα όμως με το Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) αρ. 34, παρ. 3β) – δ): δεν προβλέπεται απαγόρευση
στάθμευσης παρά μόνο «β) Mπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχημάτων παρoδίoυ ιδιοκτησίας ως και
απέναντι από αυτήν, όταν η oδός είναι στενή και παρεμπoδίζεται γ) Σε θέση από την oπoία παρεμπoδίζεται
όχημα πoυ σταθμεύει κανoνικά να εξέλθει από τo χώρo πoυ έχει σταθμεύσει δ) Αν τo ελεύθερo μέρoς της
oδoύ πoυ απoμένει είναι ανεπαρκές για την κυκλoφoρία των oχημάτων.».
Δεδομένων όλων των παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την αποδοχή του ως άνω αιτήματος.
Η σήμανση της απαγόρευσης απέναντι από την είσοδο – έξοδο των χώρων στάθμευσης θα γίνει με σήματα
P-40, στην αρχή και το τέλος κάθε θέσης, και κίτρινη διαγράμμιση. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα
προμηθευτούν τα ειδικά σήματα στάθμευσης, τα οποία θα τοποθετηθούν από υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Μετά τα ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο και είδε την από 10.03.2021
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων
απέναντι από τους χώρους στάθμευσης του ακινήτου επί της οδού Αριστοφάνους 4α, όπως αυτοί φαίνονται
στα διαγράμματα τα οποία προσκόμισε η ενδιαφερομένη.
Η σήμανση της απαγόρευσης απέναντι από την είσοδο – έξοδο των χώρων στάθμευσης θα γίνει με
σήματα P-40, στην αρχή και το τέλος κάθε θέσης, και κίτρινη διαγράμμιση. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα
προμηθευτούν τα ειδικά σήματα στάθμευσης, τα οποία θα τοποθετηθούν από υπαλλήλους της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 4/2021.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αικατερίνη Γκούμα

Βασιλική Κατσούλη
Ισμήνη Παραδέλλη

2

ΑΔΑ: 6ΖΨ7ΩΞ1-4ΒΠ

Αλέξανδρος Φιλόσοφος
Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Χριστίνα – Πετρούλα Λάζαρη
Δανάη Διώτη
Πηνελόπη Χάνια
Άννα Αντωνιάδου

3

