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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 2/2022 απόφασης της Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με μετακίνηση
θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού
(Αριστείδου και Εθν. Αντιστάσεως)
Στον Χολαργό σήμερα, 22.03.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-03-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1099/τ.Β’/11-03-2022) και την υπ΄ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4856/17.03.2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κου
Αθανάσιου Κούτρα, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 8 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανάσιος Κούτρας (Πρόεδρος)
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Βασίλειος Σιαμάνης
Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Καραγιάννης
Λουκάς Ρίζος

ΑΠΟΝΤΕΣ
(ο οποίος δε συμμετείχε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Χρήστος Πετράκης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου, για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
εισηγήθηκε τα κάτωθι:
«Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού παρέλαβε την 14-02-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που αφορά το υπ΄ αριθ. 24360/2021 έγγραφο της κας Μαργαρίτας Τσιμιδάκη,
ζητώντας την επανεξέταση της ακριβούς θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. και τη διενέργεια αυτοψίας για την καλύτερη
εξυπηρέτησή της. Η υπηρεσία πραγματοποίησε νέα αυτοψία και διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου στην
αριστερή πλευρά είναι που δυσχεραίνει την έξοδο της κας Μαργαρίτας Τσιμιδάκη από το όχημα, επομένως η
ενδιαφερόμενη εξέρχεται από το όχημα από δεξιά.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το άρθρο 34 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με
τους Ν. 4663/2020 και Ν. 4784/2021 και ότι στην οδό Αριστείδου είναι δυνατή η στάθμευση μόνο στην αριστερή
πλευρά του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο, η υπηρεσία μας εισηγήθηκε την τροποποίηση των υπ’ αριθ.
26/2021 και 97/2021 Αποφάσεων της Κοινότητας Χολαργού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντιστοίχως.
Επομένως, τη μετακίνηση της θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. που έχει παραχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις, σε
απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Εθνικής
Αντιστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4663/2020 και Ν.
4784/2021.
Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, τα οποία θα προμηθευτεί η
ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.
Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα ισχύει και μετά τις 04-11-2022, οπότε και λήγει το δελτίο στάθμευσης
Α.μ.Ε.Α., εφόσον η ενδιαφερόμενη προσκομίσει το νέο δελτίο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από
εισήγηση που αυτή δέχεται από το Συμβούλιο της οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. 2/22-02-2022 απόφαση, με την οποία
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, τη μετακίνηση της θέσης στάθμευσης
Α.μ.Ε.Α. που έχει παραχωρηθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις, σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή
ρυμοτομικών γραμμών στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Εθνικής Αντιστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 34 του
Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4663/2020 και Ν. 4784/2021.
Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, τα οποία θα προμηθευτεί η
ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.
Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα ισχύει και μετά τις 04-11-2022, οπότε και λήγει το δελτίο στάθμευσης
Α.μ.Ε.Α., εφόσον η ενδιαφερόμενη προσκομίσει το νέο δελτίο».
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη
της:
• την εισήγηση του Πρόεδρου,
• την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/22-02-2022 απόφαση της Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με τη μετακίνηση της
θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. (που είχε παραχωρηθεί με τις υπ΄ αριθ. 26/2021 και 97/2021 Αποφάσεις της
Κοινότητας Χολαργού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντιστοίχως, επί της οδού Αριστείδου 1), σε νέα θέση
και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών στη συμβολή των οδών Αριστείδου
και Εθνικής Αντιστάσεως της Κοινότητας Χολαργού και θα αφορά το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΧΙ 7372, με
οδηγό τον κο Απόστολο Τσαμιδάκη και το οποίο θα εξυπηρετεί τη σύζυγό του κα Μαργαρίτα Τσαμιδάκη, άτομο
με ειδικές ανάγκες.
Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72 και κίτρινη μπογιά διαγράμμισης, που θα προμηθευτεί η
ενδιαφερόμενη και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα ισχύει και μετά τις 04-11-2022 (λήξη δελτίου στάθμευσης Α.μ.Ε.Α.)
και εφόσον προσκομιστεί το νέο δελτίο.
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Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 14/2022.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας
Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Δ. Ρουφογάλη, Β. Σιαμάνης, Γ. Αυγερινός, Ν.
Καραγιάννης, Λ. Ρίζος.

