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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23
Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων
στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων
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 643/2409-2021 (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 3ο 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 την υπ’ αριθ. 15665/2021 αίτησή της, η κα Ντόρα Σκάρπα ζητά να τοποθετηθούν εμπόδια στη νησίδα του
παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων 206 και 208, στο Ο.Τ. 29, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των οδών
Σαρανταπόρου και Υμηττού, διότι κατ’ εξακολούθηση σταθμεύουν οχήματα αριστερά επί του πεζοδρομίου, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη διέλευση μεγάλων οχημάτων και να προκαλείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι επί της διαχωριστικής νησίδας στην αριστερή πλευρά
του παραδρόμου σταθμεύουν οχήματα, τα οποία εμποδίζουν την κίνηση των οχημάτων και αποτελούν σοβαρό
κίνδυνο για τους πεζούς.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απαγορεύεται η
στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμια.
 Ότι επί της διαχωριστικής νησίδας υπάρχει παρτέρι με θάμνους, εμποδίζοντας πλήρως τη βάδιση των
πεζοδρομίων όταν σταθμεύουν τα οχήματα.
 Ότι με την παράνομη στάθμευση δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα οχήματα του
Δήμου.
ΕΙΣΗΓΗΓΕΙΤΑΙ:
Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων, απέναντι από
τα ακίνητα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 206 και 208:
Α) με την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο πεζοδρόμιο της διαχωριστικής νησίδας όσο είναι το μήκος των
παρτεριών απέναντι από τα ως άνω ακίνητα, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 345/21-12-2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές τοποθέτησης εμποδίων στα
πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ
2302Β/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621Β/31-12-2009). Η χρήση
προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά
κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο
μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με
προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.
Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου
“Φ2”, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού
χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια
εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.
Β) με κίτρινη διαγράμμιση στην αριστερή πλευρά του παραδρόμου κατά το ίδιο μήκος».
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 απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά
του παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων, απέναντι από τα ακίνητα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 206 και
208 με τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο (αριστερή πλευρά) και συγκεκριμένα:
α) με την τοποθέτηση εμποδίων τύπου ΠΙ στο πεζοδρόμιο της διαχωριστικής νησίδας όσο είναι το
μήκος των παρτεριών απέναντι από τα ως άνω ακίνητα, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 345/21-122016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού, που καθορίζει τις προδιαγραφές
τοποθέτησης εμποδίων στα πεζοδρόμια καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της απόφασης
ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-09-2013 (ΦΕΚ 2302/τ.Β’/16-09-2013) και της απόφασης ΥΠΕΚΑ με
αριθ. 52907/31-12-2009 (ΦΕΚ2621/τ.Β’/31-12-2009).
Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων,
επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π
ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα
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0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.
Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου
διαμέτρου “Φ2”, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο
στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση
(κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), ώστε να είναι
πάντα ορατά κατά τις βραδινές ώρες.
β) με κίτρινη διαγράμμιση στην αριστερή πλευρά του παραδρόμου κατά το ίδιο μήκος.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 23/2021.
Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Χολαργού

Αικατερίνη Γκούμα

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

