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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου –
Χολαργού, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης
οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αλεβιζάτου 64-66 και
του αδιέξοδου Αλεβιζάτου 58-60-62 της Κοινότητας
Παπάγου, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 55
Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. και
μέσω Τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του
ΥΠ.ΕΣ,, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατόπιν
της από 20-5-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη).
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση
του κ. Μιχ. Χατζή)
Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γ.
Πολύδωρα).
Λουκάς Ρίζος

Απόντες
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Ο κ. Χρήστος Πετράκης, αποχώρησε από την Τηλεδιάσκεψη, με την άδεια του Προέδρου, μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, εμφανίστηκε (στην Τηλεδιάσκεψη) στο 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης και συμμετείχε κανονικά ως το τέλος της διαδικασίας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου, παρέλαβε την από 17-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία έχει ως ακολούθως :
“ Με την υπ’αριθμ. 7261/21-4-2021 αίτησή της η κα Ευαγγελία Χαλκιά, κάτοικος Παπάγου, οδού Αλεβιζάτου 60
(αδιέξοδο), μας αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δυσκολία εξόδου του οχήματος της από το αδιέξοδο της οδού Αλεβιζάτου 5860-62 στην οδό Αλεβιζάτου, λόγω της μειωμένης ορατότητας που προκαλείται από τα σταθμευμένα οχήματα επί της οδού
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Αλεβιζάτου. Αιτείται την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης ώστε να αποφεύγεται η παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν της
εισόδου/εξόδου του αδιέξοδου.
Η οδός Τζανή Αλεβιζάτου είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης, από τη συμβολή της με την οδό Πίνδου μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Γρ. Μιχαήλ, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος περίπου 7,50 μέτρα. Σύμφωνα με το άρθρο 34
παρ. 2 (η) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η στάση και η στάθμευση απαγορεύεται «σε οδοστρώματα που είναι
χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής
γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα». Επομένως σε όλο το ανωτέρω τμήμα της οδού, δεν είναι δυνατή
η στάση και η στάθμευση οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η υπηρεσία μας ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ για την αποφυγή των δυσκολιών της ορατότητας
και των ατυχημάτων και για την ελεύθερη έξοδο των οχημάτων από το αδιέξοδο της οδού Αλεβιζάτου 58-60-62 τη σήμανση
της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης oχημάτων επί της οδού Αλεβιζάτου (στο ρεύμα ανόδου δεξιά) εκατέρωθεν του
αδιέξοδου της οδού Αλεβιζάτου 58-60-62 και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των
νοητών προεκτάσεων αυτών.
Η απαγόρευση στάθμευσης θα σημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση.
Σύμφωνα με τον Ν.2696/1999 (ΚΟΚ) και όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4663/2020 και Ν.4784/2021, άρθρο 34
παρ.2γ), η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από
δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος, και παρ.ι) σε
απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.
Οι ακριβείς θέσεις των σημείων που απαιτείται διαγράμμιση επί της οδού Αλεβιζάτου φαίνονται στο απόσπασμα
σχεδίου που ακολουθεί :

ΑΔΑ: 66ΖΙΩΞ1-ΖΥΥ

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. 6/21-5-2021 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού :
α. Την Ικανοποίηση του με αριθ. πρωτ. 7261/21-4-2021 Αιτήματος της κας Ευαγγελίας Χαλκιά.
β. Τη Σήμανση της Απαγόρευσης Στάσης και Στάθμευσης oχημάτων επί της οδού Αλεβιζάτου
(στο ρεύμα ανόδου δεξιά) εκατέρωθεν του αδιέξοδου της οδού Αλεβιζάτου 58-60-62 και σε
απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων
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αυτών. Η απαγόρευση στάθμευσης να σημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση, όπως φαίνεται στο
απόσπασμα Σχεδίου που ακολουθεί :

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, όπως διαμορφώσει την Εισήγησή της
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού :
α. Την Ικανοποίηση του με αριθ. πρωτ. 7261/21-4-2021 Αιτήματος της κας Ευαγγελίας Χαλκιά.
β. Τη Σήμανση της Απαγόρευσης Στάσης και Στάθμευσης oχημάτων επί της οδού Αλεβιζάτου
(στο ρεύμα ανόδου δεξιά) εκατέρωθεν του αδιέξοδου της οδού Αλεβιζάτου 58-60-62 και σε
απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων
αυτών. Η απαγόρευση στάθμευσης να σημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση, όπως φαίνεται στο
απόσπασμα Σχεδίου που ακολουθεί :
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Χρήστος Πετράκης
Λουκάς Ρίζος

