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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για
απαγόρευση στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού
Πρακτικό της με αριθ. 1/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 27ης του
μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 27.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1212/22.01.2021 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 33 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γιαννακοπούλου
Μαρία Αθανασάκου Χρήστος Πετράκης
Νικήτας Κανάκης
Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Δημητριάδου Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μαρία Σιώτου
Καρασιμοπούλου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Μιχαήλ Υφαντής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Πολύδωρας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Κούτρας
Δημήτριος Τούτουζας
Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Ανυφαντής
Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Τράκας
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Βασίλειος Σιαμάνης
Γεώργιος Αυγερινός
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
(ουδείς).

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 Χολαργού, παρέλαβε την από 05-01-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία έχει ως ακολούθως:
«Με την υπ’ αριθ. 18188/2020 αίτηση, ο κος Ν. Μουζόπουλος ζητά την αλλαγή της κατεύθυνσης του
καθρέφτη που έχει τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή της με την οδό Κοκκόλα,
και την τοποθέτηση οριοδεικτών επί της οδού Υμηττού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορατότητα των
οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα.
Με την υπ’ αριθ. 22824/2020 αίτηση, ο κος Δ. Μιλιλής ζητά τη διευθέτηση του προβλήματος που προκύπτει
επί της οδού Κοκκόλα από τη στάθμευση λόγω του μικρού της πλάτους και λόγω της αυξημένης προσέλευσης
οχημάτων σε κοντινό σουπερμάρκετ.
Η υπηρεσία μας, αφού εξέτασε τα αιτήματα των πολιτών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και
πραγματοποίησε αυτοψία, εισηγείται τα εξής:


Την αλλαγή της θέσης του καθρέφτη (στροφή) επί της οδού Υμηττού, ώστε να διευκολύνεται η
ορατότητα των οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα και έχουν σήμα «STOP».



Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή με την οδό
Κοκκόλα, κατά μήκος της πρόσοψης του γωνιακού οικοπέδου προκειμένου να διευκολύνεται και η
ορατότητα των οδηγών επί της οδού Υμηττού.



Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Κοκκόλα, από την οδό Σαρανταπόρου
ως την οδό Υμηττού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και την είσοδο και έξοδο
οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης. Η απαγόρευση αυτή θα γίνει με την τοποθέτηση μεταλλικών
εμποδίων τύπου «Π», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 345/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
λαμβάνοντας όμως υπόψη την υφιστάμενη δενδροφύτευση επί του πεζοδρομίου.

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 Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. 1/19-01-2021 απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την υλοποίηση των
ακόλουθων παρεμβάσεων σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού:


Την αλλαγή της θέσης του καθρέφτη (στροφή) επί της οδού Υμηττού, ώστε να διευκολύνεται η
ορατότητα των οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα και έχουν σήμα «STOP».



Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή με την οδό
Κοκκόλα, κατά μήκος της πρόσοψης του γωνιακού οικοπέδου προκειμένου να διευκολύνεται και η
ορατότητα των οδηγών επί της οδού Υμηττού.



Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Κοκκόλα, από την οδό Σαρανταπόρου
ως την οδό Υμηττού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και την είσοδο και έξοδο

ΑΔΑ: 6ΟΘ1ΩΞ1-6ΧΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης. Η απαγόρευση αυτή θα γίνει με την τοποθέτηση μεταλλικών
εμποδίων τύπου «Π», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 345/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
λαμβάνοντας όμως υπόψη την υφιστάμενη δενδροφύτευση επί του πεζοδρομίου.
Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε την υπ’ αριθ. 5/22-01-2021 Απόφαση, με την οποία
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων σε
οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού:


Αλλαγή της θέσης του καθρέφτη (στροφή) επί της οδού Υμηττού, ώστε να διευκολύνεται η ορατότητα
των οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα και έχουν σήμα «STOP».



Απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή με την οδό Κοκκόλα,
κατά μήκος της πρόσοψης του γωνιακού οικοπέδου, με την τοποθέτηση ελαστικών επαναφερόμενων
κολωνακίων, προκειμένου να διευκολύνεται και η ορατότητα των οδηγών επί της οδού Υμηττού.



Απαγόρευση στάθμευσης, για μία (1) θέση, στην αριστερή πλευρά της οδού Κοκκόλα, στη διασταύρωση
αυτής με την οδό Υμηττού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και την είσοδο και έξοδο
οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης. Η απαγόρευση αυτή να σηματοδοτηθεί με κίτρινη
διαγράμμιση.

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 σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την υπ’ αριθ. 5/22-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΔ8ΩΞ1-ΥΦ6) απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων, απαγόρευσης
στάθμευσης και τοποθέτησης εμποδίων, σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα:


Την αλλαγή της θέσης του καθρέφτη (στροφή) επί της οδού Υμηττού, ώστε να διευκολύνεται η
ορατότητα των οχημάτων που έρχονται από την οδό Κοκκόλα και έχουν σήμα «STOP».



Την απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού Υμηττού, στη συμβολή με την οδό
Κοκκόλα, κατά μήκος της πρόσοψης του γωνιακού οικοπέδου, με την τοποθέτηση ελαστικών
επαναφερόμενων κολωνακίων, προκειμένου να διευκολύνεται και η ορατότητα των οδηγών επί της
οδού Υμηττού.



Την απαγόρευση στάθμευσης, για μία (1) θέση, στην αριστερή πλευρά της οδού Κοκκόλα, στη
διασταύρωση αυτής με την οδό Υμηττού, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και την
είσοδο και έξοδο οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης. Η απαγόρευση αυτή θα σηματοδοτηθεί με
κίτρινη διαγράμμιση.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.
«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.
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Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μαρία
Αθανασάκου - Μουντάκη, Μιχαήλ Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Δήμητρα Ρουφογάλη, Δημήτριος Τούτουζας,
Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Κων/νος - Πολυχρόνης
Τίγκας, Χαράλαμπος Στάϊκος, Λουκάς Ρίζος και Αντώνιος Ρεκλείτης.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 12/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α.
Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Γ. Αυγερινός, Ν. Κανάκης, Ν.
Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

