INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.29 15:47:36
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Κ02ΩΞ1-ΔΑΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS VALYRAKIS
Ημερομηνία: 2018.11.29 15:23:20 EET

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 296
Επικαιροποίηση της μελέτης: «Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού»,
μετά από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού
τής Περιφέρειας Αττικής
Πρακτικό τής με αριθ. 16/2018 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 20ής του
μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2018.
Στον Χολαργό σήμερα, 20.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 25870/20.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, 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 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 28 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής

Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής

Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεωργία Μπρέμπου
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Νικόλαος Κουτάκης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 17ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Χριστίνα Βασσάλου, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
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Μετά τη λήψη τού υπ΄ αριθ. 140169/28.09.2018 εγγράφου τής Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού τής Περιφέρειας
Αττικής, που αφορά στην επεξεργασία τού φακέλου της Εναρμόνισης των Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο τού 2016, είναι αναγκαία η
λήψη νέας επικαιροποιημένης απόφασης, ώστε να καλυφθούν οι απαιτούμενες από την Περιφέρεια
συμπληρώσεις και διορθώσεις, ως ακολούθως:
1.

Στην αντίστοιχη παράγραφο του ως άνω εγγράφου, τίθεται από την Περιφέρεια το θέμα τής
απομείωσης των χρήσεων στα δύο Ο.Τ. του Λόφου Τσακού δηλαδή τα Ο.Τ. 117Α και 117Β.
Υπενθυμίζεται ότι από την ένταξή τους στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό (ΦΕΚ 202/Δ/1985), τα δύο
αυτά Οικοδομικά Τετράγωνα προβλέπονταν με χρήση μόνον κατοικίας εκτός των οικοπέδων με
συγκεκριμένη πολεοδομική χρήση. Στο Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, προτείνεται η
χρήση τής γενικής κατοικίας και σε αυτά για λόγους ισοτιμίας. Θεωρούμε σωστή και προτείνουμε
να γίνει δεκτή η παρατήρηση της Περιφέρειας. Οπότε από τη χρήση της γενικής κατοικίας που
προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016 για τα Ο.Τ. 117Α και 117Β να αφαιρεθούν όλες οι
άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας και των χρήσεων των χώρων - οικοπέδων που από το διάταγμα
ένταξης και τις τροποποιήσεις του έχουν θεσμοθετηθεί ως χώροι εκπαίδευσης ή πρόνοιας.

2. Οι απαιτούμενοι Χάρτες και Πίνακες της παραγράφου (2) έχουν ολοκληρωθεί, συνοδεύουν αυτήν
την απόφαση και θα κατατεθούν στην Περιφέρεια.
3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (3) έχουν διορθωθεί. Αναμένεται από την Υπηρεσία Δόμησης
Αγ. Παρασκευής, η θεώρηση του διαγράμματος των υφιστάμενων Ρ.Γ., Ο.Γ. και Χρήσεων Γης.
4. Διευκρινίζεται ότι τα Ο.Τ. 142Α και 143 είχαν ενταχθεί στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό ως οικοδομικά
τετράγωνα. Με τροποποίηση σχεδίου που έγινε τη 10ετία του 1980, χαρακτηρίστηκαν ως Χώρος
Πρασίνου. Με το ακυρωθέν διάταγμα προστασίας τού Υμηττού (ΦΕΚ 187Δ/2011) και με σύμφωνη
γνώμη τού πρώην Δήμου Χολαργού η έκταση αυτή εντάχθηκε στη Ζώνη Α Απόλυτης προστασίας.
Η έκταση αυτή ανήκει ιδιοκτησιακά στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, αλλά προτείνεται να
παραμείνει στη ζώνη απόλυτης προστασίας και στο νέο διάταγμα προστασίας τού Υμηττού που
αναμένεται. Με αυτό το σκεπτικό έχει αποτυπωθεί στον σχετικό χάρτη η αιτούμενη διευκρίνιση,
εμφανίζοντας την περιοχή ως περιοχή απόλυτης προστασίας.
5. Από το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού του 2016, έχει εγκριθεί η χρήση αναψυκτήριου
εντός του κεντρικού άλσους (Ευριπίδου, 25ης Μαρτίου, Καραϊσκάκη, Μελά), μέγιστου εμβαδού 200
τ.μ. και ύψους 4,50μ. Με την παρούσα μελέτη καθορίζουμε ερυθρό περίγραμμα για τη
χωροθέτηση του αναψυκτήριου. Το περίγραμμα αυτό ορίζεται με βάση την προμελέτη που έχει
συνταχθεί από την υπηρεσία μας ήδη από το 2010. Τα σχέδια θα κατατεθούν στην Περιφέρεια μαζί
με το υλικό τού συμπληρωματικού φακέλου και τη σημερινή απόφαση.
6. Στην παράγραφο (6) ζητείται τεκμηρίωση της πρότασης πρόσθετων χρήσεων σε ορισμένα Ο.Τ.
που ανήκουν στην περιοχή Γενικής Κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι στις υπ΄ αριθ. 136/2018 και
184/2018 αποφάσεις τού Δημοτικού Συμβουλίου, από την περιοχή της γενικής κατοικίας
εξαιρέθηκαν οι χρήσεις εστιατορίων, αναψυκτήριων, ξενοδοχείων. Σε ορισμένα όμως Ο.Τ.
προτάθηκε να παραμείνουν οι χρήσεις εστιατορίων και αναψυκτήριων και μόνο για τις όψεις τών
Ο.Τ. τα οποία αφορούν. Η εξαίρεση από την απαγόρευση αυτών των δύο συγκεκριμένων χρήσεων
στα συγκεκριμένα Ο.Τ., προτείνεται με το σκεπτικό ότι:
•
•

αποτελεί διαφύλαξη των χρήσεων που ήδη λειτουργούν και έχουν ενταχθεί στην
οικονομική και χωροταξική λειτουργία τής πόλης (τα Ο.Τ. : 511, 131 και 50),
είναι σε συνέχεια οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε άξονες που ήδη λειτουργούν
ή εντάσσονται σε ευρύτερες λειτουργίες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016 (τα
ΟΤ. : 112, 112Α, 117 και 117Α ) ή που βρίσκονται στην πλατεία Κ. Παλαμά που έχει και ιστορικά
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τον χαρακτήρα ενός κύτταρου αναψυχής και εξυπηρετήσεων των κατοίκων ( Ο.Τ. 40, 41 και
43).
7. Για τις παραγράφους (7) και (8) θα προσκομιστούν οι σχετικές αποφάσεις και βεβαιώσεις για την
νέα απόφαση που θα ληφθεί σήμερα, η οποία και θα δημοσιευθεί εκ νέου στον τύπο και στην
ιστοσελίδα τού Δήμου και θα τεθεί χρόνος υποβολής ενστάσεων.
8. Ως αναφορά στις ασυμφωνίες μεταξύ του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του 1988 με το Νέο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, σε σχέση με την απεικόνιση του κοινωνικού εξοπλισμού,
διευκρινίζεται ότι στον χάρτη τού Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου αποτυπώνονται: για τα ν/γ
δύο προτεινόμενες μονάδες η μία εκ των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί (Φειδίου) και η άλλη
προβλέπεται στο Ο.Τ. 117Β του Λ. Τσακού. Για τα Δημοτικά υπάρχουν έξι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν προτείνεται νέα μονάδα, αλλά στη μελέτη
χρήσεων προτείνονται δυο μονάδες, μία στο Ο.Τ. 74 και μία στο Ο.Τ. 507. Έτσι υπάρχει εναρμόνιση
με το λεκτικό τού Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου για οκτώ μονάδες. Τα Γυμνάσια - Λύκεια
είναι δύο, όσα δηλαδή προβλέπονται και στο λεκτικό τού Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου.
9. Ως προς την κοινή ονομασία οικοδομικών τετραγώνων και συγκεκριμένα του Ο.Τ. 117Α επί της
οδού 17ης Νοεμβρίου 1973 και 117Α του Λόφου Τσακού, αυτό έχει προέλθει γιατί η περιοχή τού
Τσακού εντάχθηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο με κοινό διάταγμα ένταξης με την Αγ. Παρασκευή και
ακολουθήθηκε άλλη αρίθμηση. Πράγμα που έχει συμβεί και με κοινά διατάγματα μεταξύ Χολαργού
- Παπάγου και Παπάγου με Δήμο Αθηναίων. Για τη επίλυση αυτού του θέματος δε θεωρείται
σκόπιμο να αλλάξει η ονομασία των Ο.Τ. γιατί αφ’ ενός θα δημιουργηθούν προβλήματα με την
Πράξη Εφαρμογής του Τσακού, αφ’ ετέρου θα δημιουργήσουμε θέματα συμπληρωματικών διορθωτικών πράξεων των ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Προτείνεται λοιπόν να
παραμείνει η υφιστάμενη ονομασία. Σε κάθε περίπτωση όταν αναφερόμαστε στο Ο.Τ. 117Α Λόφου
Τσακού, γίνεται πάντα η σχετική διευκρίνηση.
Πέραν των όσων αναφέρονται στο έγγραφο της Περιφέρειας με την παρούσα απόφαση προτείνονται:
1.

Ο ορισμός ερυθράς γραμμής ως οικοδομήσιμο περίγραμμα στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ.
117Α του Λόφου Τσακού. Στον χώρο αυτό προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και την
παρούσα μελέτη, η χωροθέτηση κτιρίου Ν/Γ. Το προτεινόμενο περίγραμμα φαίνεται στο
τοπογραφικό που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση σε κλίμακα 1: 500.

2. Στο διάστημα αυτό έχει προκύψει ένα θέμα για το Ο.Τ. 94 όπου βρίσκεται το Ειδικό Σχολείο για
άτομα με ειδικές ανάγκες. Η όλη έκταση αποτελείται από δύο οικόπεδα. Από το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016 και τη σημερινή μελέτη, προβλέπεται ένα τμήμα τής συνολικής
έκτασης που ανταποκρίνεται στο ένα οικόπεδο για χρήση εκπαίδευσης όπου αφορά το ειδικό
σχολείο και το υπόλοιπο τμήμα που ανταποκρίνεται στο άλλο οικόπεδο, με χρήσεις Τοπικού
Κέντρου Γειτονιάς. Στο τμήμα που εμπίπτει στο τοπικό κέντρο, μπορούν να εγκατασταθούν όλες
οι προβλεπόμενες από τη μελέτη χρήσεις. Ο Σ.Δ. που αναφέρεται στο Δ/γμα 685/1996, αριθ. 3 παρ. 1
(0,37) αφορά μόνο στη δόμηση του σχολείου, ενώ στο τμήμα τού τοπικού κέντρου ισχύει ο Σ.Δ. της
περιοχής δηλαδή το 1,2 .
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό τής ανωτέρω εισήγησης, την επικαιροποίηση της μελέτης:
«Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα
με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού», μετά από το υπ΄ αριθ. πρωτ. 140169/28-09-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού τής Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλυφτούν οι απαιτούμενες
συμπληρώσεις και διορθώσεις. Η νέα επικαιροποιημένη απόφαση, αποτελεί συγκερασμό των 136/2018 και
184/2018 αποφάσεων και μαζί με τις νέες προτάσεις που περιλαμβάνονται, είναι μια ολοκληρωμένη νέα
απόφαση που αφορά την έγκριση της ως άνω μελέτης. Η νέα αυτή ολοκληρωμένη απόφαση θα ακολουθήσει τη
διαδικασία της ενημέρωσης στον τύπο, ανάρτησης στην ιστοσελίδα τού Δήμου, προθεσμία υποβολής
ενστάσεων, εκδίκασης με νέα απόφαση Δ.Σ. και κατόπιν υποβολή στην Περιφέρεια της οριστικής
επικαιροποιημένης απόφασης και λοιπών συνοδευτικών στοιχείων και χαρτών.
1.

Για τα Ο.Τ. 117Α και 117Β του Λόφου Τσακού, από τη χρήση τής γενικής κατοικίας που προβλέπει το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, αφαιρούνται όλες οι άλλες χρήσεις πλην της κατοικίας και
των χρήσεων των χώρων - οικοπέδων που από το διάταγμα ένταξης και τις τροποποιήσεις του
έχουν θεσμοθετηθεί ως χώροι εκπαίδευσης ή πρόνοιας.

2. Τα Ο.Τ. 142Α και 143 με βάση το σκεπτικό τής εισήγησης θα αποτυπωθούν ως πρώην Ο.Τ. και
ενταγμένα πλέον ως Κοινόχρηστο Πράσινο στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας τού Υμηττού.
3. Με την παρούσα μελέτη, καθορίζουμε ερυθρό περίγραμμα για τη χωροθέτηση του αναψυκτήριου
που προβλέπεται στο Κεντρικό Άλσος Χολαργού, (25ης Μαρτίου - Ευριπίδου - Μελά και
Καραϊσκάκη). Το περίγραμμα αυτό ορίζεται με βάση την προμελέτη που έχει συντάξει η υπηρεσία
μας.
4. Η παραμονή στα Ο.Τ. 511, 131, 50, 112,112Α, 40, 41, 43 και του Ο.Τ. 117Α (επί της 17ης Νοεμβρίου 1973)
που ανήκουν στην περιοχή τής Γενικής Κατοικίας, των χρήσεων εστιατορίων και αναψυκτήριων
και μόνον για τις όψεις τών προαναφερθέντων Ο.Τ. . Η εξαίρεση από την απαγόρευση αυτών των
δύο συγκεκριμένων χρήσεων στα συγκεκριμένα Ο.Τ. , προτείνεται με το σκεπτικό ότι:
•
•

•

αποτελεί διαφύλαξη των χρήσεων που ήδη λειτουργούν και έχουν ενταχθεί στην
οικονομική και χωροταξική λειτουργία τής πόλης (τα Ο.Τ. 511, 131, 50),
είναι σε συνέχεια οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται σε άξονες που ήδη λειτουργούν
ή εντάσσονται σε ευρύτερες λειτουργίες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016 (τα
ΟΤ. 112, 112Α, 117 και 117Α (επί της 17 Νοεμβρίου)),
βρίσκονται στην πλατεία Κ. Παλαμά που έχει και ιστορικά τον χαρακτήρα ενός κύτταρου
αναψυχής και εξυπηρετήσεων των κατοίκων ( Ο.Τ. 40, 41 και 43).

5. Ως αναφορά στις ασυμφωνίες μεταξύ τού Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του 1988 με το Νέο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2016, σε σχέση με την απεικόνιση του κοινωνικού εξοπλισμού,
διευκρινίζεται ότι στον χάρτη τού Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αποτυπώνονται: για τα ν/γ
δύο προτεινόμενες μονάδες, η μία εκ των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί (Φειδίου) και η άλλη
προβλέπεται στο Ο.Τ. 117Β του Λ. Τσακού. Για τα Δημοτικά υπάρχουν έξι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν προτείνεται νέα μονάδα, αλλά στη μελέτη
χρήσεων προτείνονται δυο μονάδες, μία στο Ο.Τ. 74 και μία στο Ο.Τ. 507. Έτσι υπάρχει εναρμόνιση
με το λεκτικό τού Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου για οκτώ μονάδες. Τα Γυμνάσια - Λύκεια είναι
δύο, όσα δηλαδή προβλέπονται και στο λεκτικό τού Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
6. Για την επίλυση του θέματος της κοινής ονομασίας δύο Ο.Τ. 117Α που βρίσκονται σε άλλες θέσεις,
το Δ.Σ. σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην εισήγηση, δε θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή. Σε κάθε
περίπτωση όταν αναφερόμαστε στο Ο.Τ. 117Α Λόφου Τσακού γίνεται πάντα η σχετική διευκρίνιση.

ΑΔΑ: 6Κ02ΩΞ1-ΔΑΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
7. Καθορίζεται ερυθρά γραμμή ως οικοδομήσιμο περίγραμμα στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ.
117Α του Λόφου Τσακού. Στον χώρο αυτό προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και την
παρούσα μελέτη η χωροθέτηση κτιρίου Ν/Γ. Το προτεινόμενο περίγραμμα φαίνεται στο
τοπογραφικό που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση σε κλίμακα 1: 500.
8. Για το Ο.Τ. 94 όπου βρίσκεται το Ειδικό Σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες και σύμφωνα με
την εισήγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει:
•

στο τμήμα - οικόπεδο που εμπίπτει στο τοπικό κέντρο, μπορούν να εγκατασταθούν όλες οι
προβλεπόμενες από τη μελέτη χρήσεις και με Σ.Δ. είναι 1,2 , ενώ στο τμήμα - οικόπεδο που
εμπίπτει στο χώρο εκπαίδευσης, παραμένει ως τέτοιο και με τον Σ.Δ. 0,37 όπως ορίζεται
στο Δ/γμα 685/1996 άρθρο 3 παρ. 1 και αφορά μόνο στη δόμηση του σχολείου.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Περικλής Ζήκας, Νικόλαος
Καραγιάννης, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Γεωργία Μπρέμπου, Γεώργιος Ανυφαντής και Χριστίνα
Πολυκαλά.
«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Στάππας και Γεώργιος Ρεμούνδος
Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος
Τσουροπλής, Βασίλειος Σιαμάνης και Νικόλαος Αποστολόπουλος.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη
Γκούμα.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 296/2018.
Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης
Τα Μέλη

Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ.
Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Π. Ζήκας, Ν.
Καραγιάννης, Ι. Κεχρής, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Μπρέμπου, Γ. Ανυφαντής, Γ. Ρεμούνδος, Χ.
Πολυκαλά.

