ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ – ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΓΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 1
ΘΕΜΑ : Εηζήγεζε γηα ηελ ρύζκηζε ζεκάηωλ ζτεηηθώλ κε ηελ τορήγεζε αδεηώλ ζηάζκεσζες
οτεκάηωλ ζε οδηθά ηκήκαηα ηες Δεκοηηθής Κοηλόηεηας Παπάγοσ.
Παπάγνπ ζήκεξα ηελ 24ε Φεβροσαρίοσ 2014, εκέρα Δεσηέρα θαη ώρα 17.00 ζην Καηάζηεκα ηεο Δεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Παπάγνπ (Αλαζηάζεσο 90) ζπλήιζε ζε Ταθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Παπάγνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 4808/20-2-2014/ πξνζθιήζεσο ηεο Πξνέδξνπ απηνύ θαο Υρύζας Παρίζε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 11 κειώλ επξέζεζαλ παξόληα επηά (7) θαη
απόληα ηέζζερα (4), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΑ: Χξύζα Παξίζε, Αηθ. Κνκηώηε, Μαξία Νηθνιατδνπ, Επζηάζηνο Κίληδηνο, Ηιίαο Μσξαγηάλλεο, Λνπθία
Τζηκηηζέιε, Μηραήι Χαηδήο.
ΑΠΟΝΣΑ:

Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Γεώξγηνο Τζνπξνπιήο, Αιέμαλδξνο Μειηζζάξεο, Νεθέιε – Αλησλία
Μπίηζε.

Η Πξόεδξνο θα Χξύζα Παξίζε, παξνπζία ηνπ εηδηθνύ γξακκαηέα ππαιιήινπ Λνπθά Σηξαβόιαηκνπ, θεξύζζεη ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Θέκα :

Εηζήγεζε γηα ηελ ρύζκηζε ζεκάηωλ ζτεηηθώλ κε ηελ τορήγεζε αδεηώλ ζηάζκεσζες
οτεκάηωλ ζε οδηθά ηκήκαηα ηες Δεκοηηθής Κοηλόηεηας Παπάγοσ

Η Πξόεδξνο, εηζεγνύκελε ην ζέκα, είπε όηη κε ην κε αξηζ. πξση. 3262/7-2-2014 έγγξαθν ηνπ
Γξαθείνπ Δεκάξρνπ, δεηήζεθε από ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ε εηζήγεζή ηεο πξνο ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην Παπάγνπ – Χνιαξγνύ, γηα ηελ έθδνζε Καλνληζηηθήο Απόθαζεο γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ
ζρεηηθώλ κε ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε νδηθά ηκήκαηα ηνπ Δήκνπ Παπάγνπ –
Χνιαξγνύ. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, είλαη αλαγθαίεο νη
γλσκνδνηήζεηο πξνο απηή, από ηα Σπκβνύιηα ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Παπάγνπ θαη Χνιαξγνύ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζέκα εηζάγεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε Γλσκνδόηεζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παπάγνπ, πξνο ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο.
Σηε ζπλέρεηα, ε θα Πξόεδξνο, παξνπζίαζε ζηα παξηζηάκελα κέιε, ην ππό ηνπ Γξαθείνπ Δεκάξρνπ
εθπνλεζέλ Σρέδην Εηζήγεζεο, ζρεηηθά κε ηνλ Καζνξηζκό Καλόλσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε ρνξήγεζε
Αδεηώλ Σηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε νδηθά ηκήκαηα ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παπάγνπ ( ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε), ην νπνίν έρεη σο αθνινύζσο :
1. Δθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα εθδνζεί κία Καλνληζηηθή Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν
79 ηνπ Ν. 3463/2006, κε ηελ νπνία λα θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνύρσλ παξαρώξεζεο ρώξσλ
ζηάζκεπζεο ζε νδηθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ-Φνιαξγνύ, όπνπ ζα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε

νρεκάησλ εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ ώζηε, κε βάζε απηή ηελ Καλνληζηηθή Απόθαζε θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο
θάζε αηηήκαηνο, λα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε
ησλ ζρεηηθώλ αηηεκάησλ.

2. Με ηελ ίδηα Καλνληζηηθή Απόθαζε, εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ θαη ηα αθόινπζα :
α. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη ν ελδηαθεξόκελνο λα θαηαζέζεη ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα
εμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπ,
β. νη πεξηνξηζκνί πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θάζε ηέηνηα παξαρώξεζε,
γ. ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ εμέηαζε απηώλ ησλ αηηεκάησλ θαη
δ. άιιεο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο.

3. Οη παξαρσξήζεηο ρώξσλ ζηα νδηθά ηκήκαηα ηεο πόιεο, γηα ηε ζηάζκεπζε ζ΄απηά νρεκάησλ εηδηθώλ
πεξηπηώζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 2696/99 (Κώδηθαο Οδηθήο
Κπθινθνξίαο). Απηέο νη παξαρσξήζεηο γίλνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ, Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γήκνπ Παπάγνπ-Φνιαξγνύ,
Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, Πξεζβεηώλ / Πξνμελείσλ / Γηπισκαηηθώλ Απνζηνιώλ, Δθπαηδεπηεξίσλ,
Παηδηθώλ Σηαζκώλ, Ννζνθνκείσλ / Θεξαπεπηεξίσλ / Κιηληθώλ, Ηεξώλ Ναώλ θαη Φηιαλζξσπηθώλ
Ηδξπκάησλ, γηα ηελ αζθάιεηα Υςειώλ Κπβεξλεηηθώλ Πξνζώπσλ θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθόηεηα, ρσξίο όκσο λα δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ.

4. Πέξα από ην άξζξν 34 Ν. 2696/99 πνπ πξναλαθέξζεθε, ζρεηηθέο κε απηό ην ζέκα είλαη :
α. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73,83 παξ.4 θαη 84 ηνπ Ν.3852/10 (Καιιηθξάηεο) θαη 75 ηνπ
Ν.3463/2006 (Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ),
β. ε Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Υ.Α.) ησλ Υπνπξγώλ Γεκνζίαο Τάμεο, Πεξηβάιινληνο –
Φσξνηαμίαο – Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ ππ.΄αξηζκ. Γ2/3311/27-11-91
(ΦΔΚ 3Β/8-1-92), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη δηθαηνύρνη παξαρώξεζεο ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζε
νδηθά ηκήκαηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα θάζε ηέηνηα παξαρώξεζε,
γ. ην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ / Γ/λζεο Δζηκνηππίαο αξ.πξση. Γ.Δ.Φ. 822/ΑΣ
1632/12-7-1983, κε ην νπνίν δηαηππώλνληαη νη απόςεηο ηνπ ΥΠΔΞ γηα ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ ησλ δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ ζηε Φώξα καο,
δ. ην άξζξν 12 παξ.3ΣΤ πεξηπη.8 (Αξκνδηόηεηεο Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ) ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Φνιαξγνύ, όπσο απηόο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 65505/53349/24-12-2013 Απόθαζε ηνπ Γελ.
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο (ΦΔΚ 3411Β/31-12-2013).

5. Κάζε ηέηνηα παξαρώξεζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη από :
α. Σν Σκήκα Δηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, ην νπνίν ζα παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηε ζπλνδεύνπλ θαη ζα εηζεγείηαη εγγξάθσο ζην
Σπκβνύιην ηεο αξκόδηαο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ζρεηηθώο. Γηα ηε ζύληαμε ηεο εηζήγεζεο, ην
Τκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία, ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε ηπρόλ πθηζηάκελνη
πεξηνξηζκνί, θπθινθνξηαθέο κειέηεο θιπ.
β. Σν πκβνύιην ηεο αξκνδίαο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ην νπνίν, κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ, ζα πξνηείλεη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο ζρεηηθώο, ζπλαπνζηέιινληαο ζ΄απηή, καδί κε ηελ εηζήγεζή ηνπ, θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ
Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ,

γ. Η Επηηξνπή Πνηόηεηα Ζσήο, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο θαη ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ, ζα ζπλεθηηκά ηηο ηπρόλ
πθηζηάκελεο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε αηηήκαηνο θαη ζα εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην (ην
νπνίν, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), είλαη αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεπζεο
ησλ νρεκάησλ), πξνθεηκέλνπ απηό λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ηνπ αηηήκαηνο.

6. ΠΡΟΣΑΗ.
Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, πξνηείλνληαη ηα αθόινπζα :
α. Να παξαρσξνύληαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηα νδηθά ηκήκαηα ηεο πόιεο :
(1) ε ππεξεζηαθά νρήκαηα Δεκνζίσλ Τπεξεζηώλ (π.ρ. ΚΥ, ΚΖΟ, Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Γήκνπ Παπάγνπ-Φνιαξγνύ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ελ γέλεη,
θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο απηώλ (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 07.00-17.00).
Δηθαηνινγεηηθά :

α. Αίηεζε ηεο ελδηαθεξνκέλεο Υπεξεζίαο,
β. Φσηναληίγξαθα ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηαθώλ
νρεκάησλ,
γ.Βεβαίσζε ηεο ελδηαθεξνκέλεο Υπεξεζίαο όηη ηα ζπγθεθξηκέλα
νρήκαηα έρνπλ έδξα ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία αηηείηαη ε
ζηάζκεπζε,
δ. Βεβαίσζε ηεο ελδηαθεξνκέλεο Υπεξεζίαο όηη δελ δηαηίζεηαη ζην
θηίξηό ηεο ππόγεηνο ή επίγεηνο ρώξνο ζηάζκεπζεο.

Πεξηνξηζκνί: Μέρξη δύν (2) ζέζεηο ζηάζκεπζεο, γηα θάζε ππεξεζία.

(2) ε ππεξεζηαθά νρήκαηα πςειώλ Κπβεξλεηηθώλ Πξνζώπσλ, θαζ΄ όιν ην 24σξν.
Δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
Γεκνζίαο Υπεξεζίαο,

ή

έγγξαθν ηεο αξκνδίαο

β. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.
Πεξηνξηζκνί:

Μία (1) ζέζε ζηάζκεπζεο, γηα θάζε πξόζσπν.

(3) ε νρήκαηα Πξεζβεηώλ, Πξνμελείσλ θαη Δηπισκαηηθώλ Απνζηνιώλ.
Δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε ηεο Πξεζβείαο, Πξνμελείνπ ή Γηπισκαηηθήο Απνζηνιήο ή
έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Δζηκνηππίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.
Πεξηνξηζκνί:

Μέρξη δύν (2) ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζην ζύλνιν θάζε Πξεζβείαο ή Πξνμελείνπ
ή Γηπισκαηηθήο Απνζηνιήο, αθόκα θαη αλ όιεο απηέο νη ππεξεζίεο
ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηίξην.

(4) ε νρήκαηα αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα, θαζ΄ όιν ην 24σξν.
Δηθαηνινγεηηθά:

α. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
β. Φσηναληίγξαθν αδείαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο,
γ. Δηδηθό ζήκα ζηάζκεπζεο .

δ. Απνδεηθηηθό ζηνηρείν από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε θαηνηθίαο
ηνπ αηηνύληνο (ινγαξηαζκόο ΓΔΖ ή ΟΤΔ θ.ι.π.),
ε. Άδεηα νδήγεζεο νρήκαηνο ηνπ αηηνύληνο. Αλ ν αηηώλ δελ κπνξεί λα
νδεγεί ν ίδηνο ην όρεκα, ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη
ην άηνκν πνπ ζα νδεγεί ην όρεκα θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ,
ζη. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ όηη δελ δηαζέηεη ζέζε
ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο νηθίαο ηνπ.
Πεξηνξηζκνί: Μία (1) ζέζε ζηάζκεπζεο.

(5)

ε νρήκαηα ζρνιηθά ή παηδηθώλ ζηαζκώλ, λνζνθνκεηαθά νρήκαηα, νρήκαηα
ηξνθνδνζίαο, νρήκαηα «ηειεηώλ» θαη νρήκαηα Θεξώλ Ναώλ ή Φηιαλζξσπηθώλ
Θδξπκάησλ πξν ησλ εηζόδσλ Εθπαηδεπηεξίσλ, Παηδηθώλ ηαζκώλ, Ννζνθνκείσλ /
Θεξαπεπηεξίσλ / Κιηληθώλ, Θεξώλ Ναώλ θαη ελ γέλεη Φηιαλζξσπηθώλ Θδξπκάησλ, γηα
νιηγόρξνλε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ηνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε απνθιεηζηηθά ιεηηνπξγηθώλ
αλαγθώλ θαηά ηηο κέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο [ζηνπο δηθαηνύρνπο απηώλ ησλ
πεξηπηώζεσλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηζήκαλζεο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρώξνπ κε θνξεηά
κέζα (Κ.Ο.Κ. άξζξν 48 παξ.2 – έθηαθηεο πεξηπηώζεηο), κεηά γλώκε ηεο αξκνδίαο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο ].
Δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
β. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.
Πεξηνξηζκνί:

(6)

Μία (1) ζέζε ζηάζκεπζεο.

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, κόληκα ή πξνζσξηλά, γηα απζηεξά ζνβαξνύο ηαηξηθνύο
ιόγνπο, νη νπνίνη απνδεηθλύνληαη κε αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε
παξαρώξεζε γίλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

β. Πξνϋπνζέζεηο γηα όιεο ηηο αλσηέξσ παξαρσξήζεηο ρώξσλ ζηάζκεπζεο απνηειεί ή κε ύπαξμε
ηδηνθηήηνπ ρώξνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε κε
ύπαξμεο εηδηθώλ ξπζκίζεσλ θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή.

γ. Ζ παξαρώξεζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά από
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έρνπλ πξνεγεζεί εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ πξνο ην Σπκβνύιην ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο θαη πξόηαζε ηεο
ηειεπηαίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο (ζύκθσλα κε ηελ παξ.2β άξζξνπ 84 ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010).

δ. Σε νρήκαηα ακίζζσλ Πξνμεληθώλ Αξρώλ δελ παξαρσξνύληαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηε
δηεζλή πξαθηηθή, δνζέληνο κάιηζηα όηη νη πεξηζζόηεξνη άκηζζνη Πξόμελνη είλαη Έιιελεο ππήθννη.

ε. Αλ απαηηείηαη εηδηθή ζήκαλζε ησλ παξαρσξνπκέλσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, απηή γίλεηαη κε κέξηκλα
θαη δαπάλεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ
ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Φνιαξγνύ.

ζη. Τν Τκήκα Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ ηεξεί πιήξεο αξρείν γηα όιεο ηηο παξαρσξνύκελεο ή
παξαρσξεζείζεο θαηά ην παξειζόλ άδεηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε νδηθά ηκήκαηα ηνπ δήκνπ, κε
όιε ηε ζρεηηθή γηα θάζε κία ζέζε αιιεινγξαθία.

δ. Τν Τκήκα Γηαρείξηζεο Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ είλαη ππεύζπλν λα εηζεγείηαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή ηελ
θαηάξγεζε θάζε ζέζεο ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ζε νδηθό ηκήκα ηνπ δήκνπ, επζύο σο εθιείςνπλ νη
ιόγνη ηεο παξαρώξεζεο. Γη’ απηό ην ζθνπό, επαλεμεηάδεη όιεο απηέο ηηο άδεηεο κία θνξά ην εμάκελν,
ώζηε λα θαηαξγνύληαη, κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ρσξίο θαζπζηέξεζε.

Τν ζπκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη αθνύ έιαβε ππ’
όςηλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) θαη ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ οκόθωλα
Εηζεγείηαη ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ Παπάγνπ – Χνιαξγνύ, όπσο, γηα ηε ρύζκηζε ζεκάηωλ
ζτεηηθώλ κε ηε Υορήγεζε Αδεηώλ ηάζκεσζες Οτεκάηωλ ζε Οδηθά ηκήκαηα ηες Δεκοηηθής Κοηλόηεηας
Παπάγοσ, ηζρύζνπλ, επαθρηβώς, ηα ζπκπεξηιεθζέληα ζην Σρέδην Εηζήγεζεο, όπσο απηό απνηππώλεηαη αλσηέξσ
θαη, ηδηαίηεξα ζηελ περίπηωζε 6 (ΠΡΟΣΑΗ).

Η Πρόεδρος

ΣΑ ΜΕΛΗ
Αηθαηερίλε Κοκηώηε
Μαρία Νηθοιαϊδοσ
Εσζηάζηος Κίληδηος
Ηιίας Μωραγηάλλες
Λοσθία Σζηκηηζέιε
Μηταήι Υαηδής

Υρύζα Παρίζε

