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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188
Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με παραχώρηση
υπαίθριου χώρου εγγύς του Ο.Τ. 470 της Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν σχετικού αιτήματος
της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»
Πρακτικό της με αριθ. 22/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 22ης
του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020.
Στον Χολαργό σήμερα, 22.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
22579/18.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 30 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Αθανάσιος Βαλυράκης

Νικόλαος Κουκής

Χρήστος Πετράκης
Μαρία Δημητριάδου Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός

Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου
Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Αντώνιος Ρεκλείτης

(ο οποίος δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής,
Παιδείας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου, παρέλαβε την από 30-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία έχει ως ακολούθως:
«Σχετικά με την υπ’ αριθ. 20551/18-11-2020 αίτηση της 13ης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» /
4 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, που αφορά την παραχώρηση του χώρου εκτός της νέας πύλης του νέου στρατοπέδου µε
την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» εντός του υφιστάμενου χώρου του στρατοπέδου
«ANXH ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που βρίσκεται στην οδό Σωρανού Εφεσίου, έχει αποφασισθεί από την Στρατιωτική
Υπηρεσία η δημιουργία ενός νέου στρατοπέδου µε την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ»,
εντός του υφιστάμενου χώρου του στρατοπέδου «ANXH ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», όπως μας ενημερώνουν με το
Φ910/20/21948/Σ.1829/17-11-2020 έγγραφό τους (αριθ. πρωτ. 20551/18-11-2020).
ου

Η κεντρική πύλη εισόδου (πεζών και οχημάτων) και o περιβάλλον χώρος του νέου στρατοπέδου επί της οδού
Σωρανού Εφεσίου (δυτικά του Ο.Τ. 470 που χωροθετείται η πολυκατοικία του ΑΟΟΑ και του χώρου στάθμευσης Ρ6
με πρόσωπο επί της οδού Νευροκοπίου), πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας «Ζώνης Ασφαλείας» έμπροσθεν της ανωτέρω πύλης, με
σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων στο στρατόπεδο και κατ' επέκταση την
ασφάλειά του.
Η «Ζώνη Ασφαλείας» θα αποτελείται από περίφραξη και σταθμό ελέγχου οχημάτων.
Οι κατασκευές αυτές θα έχουν χαμηλό αποτύπωμα και δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, θα είναι
φορητές (όχι μόνιμες), θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη προσέγγιση των κατοίκων επί και πέριξ της οδού
Νευροκοπίου και της οδού Σωρανού Εφεσίου και επιπρόσθετα θεωρείται βέβαιο ότι θα ενισχύσουν το αίσθημα
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθόσον θα υφίσταται στρατιωτικό προσωπικό στον υπόψη χώρο, όλο το
24ωρο.
Ζητείται να παραχωρηθεί η χρήση του συγκεκριμένου χώρου, επιφάνειας 651μ² περίπου, που βρίσκεται εκτός
της νέας πύλης του Στρατοπέδου «ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».
Μετά από αυτοψία στην περιοχή διαπιστώθηκε η ανάγκη για παραχώρηση προς χρήση του χώρου που
βρίσκεται εκτός της νέας πύλης του νέου στρατοπέδου µε την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΓΑΝΤΕ».
Η παραχώρηση προς χρήση του χώρου αυτού είναι ζωτικής σημασίας για να αναπτυχθούν μέτρα ασφαλείας για
την εύρυθμη λειτουργία του νέου στρατοπέδου και θα αποτελεί χώρος ελέγχου εισόδου των οχημάτων.
Όλες οι κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χαμηλό αποτύπωμα και δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό
περιβάλλον, θα είναι φορητές (όχι μόνιμες), θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη προσέγγιση των κατοίκων επί και
πέριξ της οδού Νευροκοπίου και της οδού Σωρανού Εφεσίου και επιπρόσθετα θεωρείται βέβαιο ότι θα ενισχύσουν
το αίσθημα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθόσον θα υφίσταται στρατιωτικό προσωπικό στον υπόψη χώρο,
όλο το 24ωρο.
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Από τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η προς χρήση παραχώρηση του χώρου, επιφάνειας περίπου εμβ.
(ΑΒΓΔΕΖΑ)=651μ², όπως είναι αποτυπωμένος στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, για τη δημιουργία «Ζώνης
Ασφαλείας» έμπροσθεν της νέας πύλης του νέου στρατόπεδο µε την επωνυμία «ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ»
εντός του υφιστάμενου χώρου του στρατοπέδου «ANXH ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που βρίσκεται στην οδό Σωρανού
Εφεσίου, δυτικά του Ο.Τ. 470 που χωροθετείται η πολυκατοικία του ΑΟΟΑ και του χώρου στάθμευσης αυτής Ρ6 και
με πρόσωπο επί της οδού Νευροκοπίου, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εισερχόμενων οχημάτων
στο στρατόπεδο και κατ' επέκταση την ασφάλειά του.
Η προς χρήση παραχώρηση του παραπάνω χώρου, θα χρονική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.
Επίσης, για την ασφαλή είσοδο / έξοδο των οχημάτων θα τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση στη
διασταύρωση της οδού που συνδέει την πύλη με την οδό Σωρανού Εφεσίου, όπως και στην οδό Σωρανού Εφεσίου
πριν και μετά τη παραπάνω διασταύρωση, σύμφωνα με το Φ500/03/21460 Σ.1784/09-11-2020 έγγραφο της 13ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» / 4ου ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (αριθ. πρωτ. 20011/10-11-2020) καθώς
και το υπ’ αριθ. 3112/20/2515547/16-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής / Β’ τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής
(αριθ. πρωτ. 20404/2020) και όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται».
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Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική Απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
εισήγηση που αυτό δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με τη σειρά της, έχει λάβει αντίστοιχη
εισήγηση από το Συμβούλιο της οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Παπάγου, έλαβε την υπ’ αριθ. 10/08-12-2020 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού:
α. την παραχώρηση χρήσης του χώρου εμβαδού 651τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ (σύμφωνα με το
τοπογραφικό διάγραμμα που ακολουθεί), εκτεινόμενου μεταξύ του χώρου στάθμευσης (P6) του Ο.Τ. 470
(δυτικά αυτού) και της Κεντρικής Πύλης εισόδου του νέου στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ» (το οποίο θα εδρεύει εντός των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ANXHΣ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» επί της οδού Σωρανού Εφεσσίου ), προκειμένου (έξωθεν της κεντρικής πύλης του νέου
στρατοπέδου), να δημιουργηθεί Ζώνη Ασφαλείας και Ελέγχου εισερχομένων - εξερχομένων οχημάτων.
β. η ανωτέρω γνωμοδότηση δίνεται, μετά τις αναφερόμενες στην ανωτέρω εισήγηση διαβεβαιώσεις της
αιτούσας αρχής (13η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» / 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ), ότι όλες οι
κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χαμηλό αποτύπωμα και δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό
περιβάλλον, θα είναι φορητές (όχι μόνιμες), θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη προσέγγιση των κατοίκων επί και
πέριξ της οδού Νευροκοπίου και της οδού Σωρανού Εφεσίου και επιπρόσθετα θα ενισχύσουν το αίσθημα
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθόσον θα υφίσταται στρατιωτικό προσωπικό στον υπόψη χώρο, όλο το
24ωρο.
γ. η ανωτέρω παραχώρηση να έχει ισχύ πέντε (5) ετών και μετά την παρέλευση του ανωτέρω
διαστήματος, η χρήση του χώρου να περιέλθει, εκ νέου, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
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ΜΕΤΑ τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου και τη λήψη της υπ’ αριθ. 10/08-12-2020,
εστάλη στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την 10η/12/2020 ηλεκ/κό μήνυμα από τη Διοίκηση της 13ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ», με το οποίο αναθεωρούνταν προς τα κάτω η αιτούμενη
προς παραχώρηση έκταση σε περίπου 500τ.μ. (από 651τ.μ. που είχε, αρχικά, προταθεί).
Κατόπιν της νέας ανωτέρω εξέλιξης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη στη σύνταξη της από 10-12-2020
συμπληρωματικής / διορθωτικής εισήγησης (συνοδευόμενης από ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ τοπογραφικό
διάγραμμα), η οποία έχει ως ακολούθως:
«Σχετικά με την υπ’ αριθμό 10/08-12-2020 Απόφαση της Κοινότητας Παπάγου, που αφορά την υπ’ αριθ. 20551/1811-2020 αίτηση της 13ης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» / 4ου ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ παραχώρησης
του χώρου εκτός της νέας πύλης του νέου στρατοπέδου µε την επωνυμία «ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» εντός
του υφιστάμενου χώρου του στρατοπέδου «ANXH ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που βρίσκεται στην οδό Σωρανού
Εφεσίου.
Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης και μετά την επικοινωνία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κο
Μιχαήλ Τράκα, με τον Υποδιοικητή και με αξιωματικό - μέλος του Επιτελείου της 13ης ΔΕΕ, αλλά και σύμφωνα με το
από 10-12-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 13ης ΔΕΕ, τροποποιήθηκε η επιφάνεια της παραχώρησης του χώρου εκτός
της νέας πύλης του νέου στρατοπέδου, µε την επωνυμία «ΥΠΤΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» εντός του υφιστάμενου
χώρου του Στρατοπέδου «ANXH ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που βρίσκεται στην οδό Σωρανού Εφεσίου.
Η νέα επιφάνεια παραχώρησης, που προκύπτει, έχει εμβαδό Ε (ΑΒΓΔEΑ) = 456τ.μ., όπως είναι αποτυπωμένη
στο επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα υπόλοιπα ισχύουν, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 10/2020
απόφαση της Κοινότητας Παπάγου».
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε την υπ’ αριθ. 47/18-12-2020 Απόφαση, με την οποία
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού.
α. την παραχώρηση χρήσης του χώρου εμβαδού 456τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ (σύμφωνα με το
τοπογραφικό διάγραμμα που ακολουθεί), εκτεινόμενου μεταξύ του χώρου στάθμευσης (P6) του Ο.Τ. 470
(δυτικά αυτού) και της Κεντρικής Πύλης εισόδου του νέου στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ» (το οποίο θα εδρεύει εντός των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ANXHΣ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» επί της οδού Σωρανού Εφεσσίου ), προκειμένου (έξωθεν της κεντρικής πύλης του νέου
στρατοπέδου), να δημιουργηθεί Ζώνη Ασφαλείας και Ελέγχου εισερχομένων - εξερχομένων οχημάτων.
β. η ανωτέρω γνωμοδότηση δίνεται, μετά τις αναφερόμενες στην ανωτέρω εισήγηση διαβεβαιώσεις της
αιτούσας αρχής (13η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» / 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ), ότι όλες οι
κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χαμηλό αποτύπωμα και δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό
περιβάλλον, θα είναι φορητές (όχι μόνιμες), θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη προσέγγιση των κατοίκων επί και
πέριξ της οδού Νευροκοπίου και της οδού Σωρανού Εφεσίου και επιπρόσθετα θα ενισχύσουν το αίσθημα
ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθόσον θα υφίσταται στρατιωτικό προσωπικό στον υπόψη χώρο, όλο το
24ωρο.
γ. η ανωτέρω παραχώρηση να έχει ισχύ πέντε (5) ετών και μετά την παρέλευση του ανωτέρω
διαστήματος, η χρήση του χώρου να περιέλθει, εκ νέου, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

ΑΔΑ: Ψ6ΖΛΩΞ1-3Β0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΖΛΩΞ1-3Β0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, όπως αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 47/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΣΠΩΞ1-83Ν) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
συγκεκριμένα:
α. την παραχώρηση χρήσης του χώρου εμβαδού 456τ.μ. υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ (σύμφωνα με το
τοπογραφικό διάγραμμα που ακολουθεί), εκτεινόμενου μεταξύ του χώρου στάθμευσης (P6) του Ο.Τ. 470
(δυτικά αυτού) και της κεντρικής πύλης εισόδου του νέου στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ» (το οποίο θα εδρεύει εντός των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ANXHΣ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» επί της οδού Σωρανού Εφεσσίου ), προκειμένου (έξωθεν της κεντρικής πύλης του
νέου στρατοπέδου), να δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας και ελέγχου εισερχομένων - εξερχομένων
οχημάτων.

ΑΔΑ: Ψ6ΖΛΩΞ1-3Β0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ψ6ΖΛΩΞ1-3Β0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
β. η γνωμοδότηση δίνεται, μετά τις διαβεβαιώσεις της αιτούσας αρχής (13η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ» / 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ), ότι όλες οι κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν
θα έχουν χαμηλό αποτύπωμα και δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, θα είναι φορητές (όχι
μόνιμες), θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη προσέγγιση των κατοίκων επί και πέριξ της οδού Νευροκοπίου
και της οδού Σωρανού Εφεσίου και επιπρόσθετα θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφαλείας στην ευρύτερη
περιοχή, καθόσον θα υφίσταται στρατιωτικό προσωπικό στον υπόψη χώρο, όλο το 24ωρο.
γ. η παραχώρηση του χώρου θα ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη χρήση (ζώνη ασφαλείας και ελέγχου
εισερχομένων - εξερχομένων οχημάτων) και σε περίπτωση κατάχρησης θα αναιρείται και θα
επαναφέρεται στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
δ. η παραχώρηση θα έχει ισχύ πέντε (5) έτη και μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου διαστήματος, η
χρήση του χώρου, θα περιέλθει στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.

Υπέρ της πρότασης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Γεώργιος Αυγερινός,
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Μαρία Σιώτου, Αναστασία
Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βαλυράκης και
Παναγιώτης Δεμέστιχας.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 188/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α.
Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ.
Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν.
Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Γ.
Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

