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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21
Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με επικαιροποίηση παραχώρησης
θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. (Αγαμέμνονος 4)
Πρακτικό της με αριθ. 9/2021 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, της 14ης του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα 14-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης,
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021) και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ.
69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18090/08.10.2021
πρόσκληση της Προέδρου αυτού, Αικατερίνης Γκούμα, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 8 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αικατερίνη Γκούμα, Βασιλική Κατσούλη, Ισμήνη Παραδέλλη, Αλέξανδρος Φιλόσοφος, Αδαμαντία
Αγγελέτου, Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης, Δανάη Διώτη, Άννα Αντωνιάδου.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Ναστούλης, Χριστίνα - Πετρούλα Λάζαρη, Πηνελόπη Χανιά (οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Η Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021) και την
643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη «Σύγκληση και λειτουργία
των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενη το 1ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, ότι παρέλαβε την από 30-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία αναφέρει:
«Με το υπ’ αριθ. 16838/2021 έγγραφο, η κ. Ελένη Λοΐζου, ζητά τη συνέχιση της παραχώρηση θέσης στάθμευσης
για το όχημά της, με το οποίο εξυπηρετεί την κόρη της, Κλειώ Λοΐζου, η οποία είναι άτομο Μ.Ε.Α.
Η εν λόγω θέση είχε παραχωρηθεί στην αιτούσα με την υπ' αριθ. 114/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Χολαργού. Οι ενδιαφερόμενες είναι κάτοικοι στην οδό Βεντούρη 5, στο Ο.Τ. 2, ενώ για λόγους ασφάλειας η θέση
στάθμευσης είχε οριστεί επί της οδού Αγαμέμνονος 4. Η αιτούσα μαζί με την αίτηση προσκόμισε:
 Δελτίο Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. για την Κλειώ Λοίζου (ισχύει μέχρι 01-07-2022).
 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του νέου αναπηρικού οχήματος με α.κ. ΙΥΥ 9240.
 Αντίγραφο άδειας οδήγησης.
 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε διαθέτει άλλη θέση στάθμευσης.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η Υπηρεσία μας εισηγείται αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος
και την ανανέωση / επικαιροποίηση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στην οδό Αγαμέμνονος 4, για το
όχημα της κ. Ελένη Λοΐζου, το οποίο εξυπηρετεί την κόρη της, Κλειώ Λοΐζου.
Η θέση θα παραμείνει σε ισχύ και μετά τις 01-07-2022, εφόσον η αιτούσα προσκομίσει μέχρι τότε τη νέα κάρτα
στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. . Η ενδιαφερόμενη θα μεριμνήσει ώστε στις αναρτημένες πινακίδες σήμανσης να αναγραφεί ο
νέος αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος».
Μετά τα ανωτέρω η Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, αφού άκουσε την Πρόεδρο και είδε την σχετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική
συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., επί
της οδού Αγαμέμνονος 4, για το όχημα με αριθ. κυκλοφορίας ΙΥΥ 9240, της κ. Ελένης Λοΐζου, το οποίο
εξυπηρετεί την κόρη της Κλειώ Λοΐζου και η οποία της είχε παραχωρηθεί αρχικά με την υπ' αριθ. 114/2001
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χολαργού.
Η θέση θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την 01η -07-2022, εφόσον η αιτούσα προσκομίσει μέχρι τότε τη νέα
κάρτα στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. Επιπλέον η ενδιαφερόμενη θα μεριμνήσει, ώστε στις ήδη αναρτημένες πινακίδες
σήμανσης, να αναγραφεί ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 21/2021.
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

Τα Μέλη
Βασιλική Κατσούλη, Ισμήνη Παραδέλλη, Αλέξανδρος Φιλόσοφος, Αδαμαντία Αγγελέτου, Τριαντάφυλλος
Κατσαρέλης, Δανάη Διώτη και Άννα Αντωνιάδου.

