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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής
των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 60
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 Χολαργού, παρέλαβε την από 10-5-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου –Χολαργού , η οποία έχει ως ακολούθως :
Με την υπ’ αριθμ. 7013/19-4-2021 αίτηση της η κα Γιολάντα Χατζή αιτείται την τοποθέτηση κατάλληλης
σήμανσης επί της συμβολής Αναστάσεως & Αρτέμιδος για τη προστασία των πεζών (παιδιών& γονιών) που
χρησιμοποιούν την Παιδική Χαρά της οδού Αρτέμιδος.
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Η κάτοικος, καταγγέλλει ότι τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Αναστάσεως, αναπτύσσουν μεγάλη
ταχύτητα εκθέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους πεζούς που χρησιμοποιούν την παιδική χαρά της οδού
Αρτέμιδος.
Μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι:


Επί της οδού Αναστάσεως & Αρτέμιδος υπάρχει:

-

η διάβαση πεζών με την κατάλληλη σήμανση (πινακίδα Π21 διάβαση πεζών)

-

η πινακίδα απαγόρευσης στροφής αριστερά Ρ27 και η πινακίδα Ρ7

-

κίτρινη διαγράμμιση που απαγορεύει τη στάθμευση αριστερά της διάβασης πεζών.



Επί της οδού Αρτέμιδος & Αναστάσεως υπάρχει:

-

Η πινακίδα απαγόρευσης στροφής δεξιά Ρ28 και η πινακίδα Ρ7

Η υπηρεσία μας για την ενίσχυση της ασφαλούς διέλευσης των πεζών στο πεζοδρόμιο του κοινόχρηστου
πρασίνου όσο και των επισκεπτών της παιδικής χαράς ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ,


Επί της οδού Αναστάσεως & Αρτέμιδος

-

την αναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών

την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού πριν τη διάβαση πεζών, ώστε οι οδηγοί να ελαττώνουν την
ταχύτητα των οχημάτων τους και να τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο της συνεχούς διέλευσης πεζών
-

την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο αριστερά της διάβασης πεζών



Επί της οδού Αρτέμιδος & Αναστάσεως

τη δημιουργία διάβασης πεζών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πεζοί και να κινούνται με
ασφάλεια και η τοποθέτηση των πινακίδων Π21
-

την αναγραφή στο οδόστρωμα της λέξης STOP

Επίσης την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης που τυχόν έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί
και όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από το τμήμα συνεργείων του Δήμου.

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. 11 / 19-5-2021 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την υλοποίηση των
ακόλουθων Παρεμβάσεων :
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 Επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος :
- την αναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών
- την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού πριν τη διάβαση πεζών, ώστε οι οδηγοί να ελαττώνουν την
ταχύτητα των οχημάτων τους και να τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο της συνεχούς διέλευσης πεζών
- την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο αριστερά της διάβασης πεζών
 Επί της συμβολής των οδών Αρτέμιδος & Αναστάσεως :
- τη δημιουργία διάβασης πεζών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πεζοί και να κινούνται με ασφάλεια
και η τοποθέτηση των πινακίδων Π21
- την αναγραφή στο οδόστρωμα της λέξης STOP
Επίσης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης που τυχόν έχουν φθαρεί ή
βανδαλιστεί και όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν
από το τμήμα συνεργείων του Δήμου.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
Παρεμβάσεων :

την υλοποίηση των ακόλουθων

 Επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως & Αρτέμιδος :
- την αναδιαγράμμιση της διάβασης πεζών .
- την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού πριν τη διάβαση πεζών, ώστε οι οδηγοί να ελαττώνουν
την ταχύτητα των οχημάτων τους και να τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο της συνεχούς
διέλευσης πεζών
- την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο αριστερά της διάβασης πεζών
 Επί της συμβολής των οδών Αρτέμιδος & Αναστάσεως :
- τη δημιουργία διάβασης πεζών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πεζοί και να κινούνται με
ασφάλεια και η τοποθέτηση των πινακίδων Π21
- την αναγραφή στο οδόστρωμα της λέξης STOP
Επίσης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης που τυχόν έχουν φθαρεί ή
βανδαλιστεί και όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής. Οι παραπάνω εργασίες θα
εκτελεστούν από το τμήμα συνεργείων του Δήμου.

ΑΔΑ: 65ΩΟΩΞ1-Λ56

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Λουκάς Ρίζος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

