ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2015.
ΘΕΜΑ : Εξέταση αιτήματος για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδικό τμήμα της
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Μπλέσσα 28 απέναντι).

Στου Παπάγου σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο Κατάστημα της
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν της από 19-2-2015 προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Γρηγορίου Λαζαράκου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ευρέθησαν
παρόντα δέκα (10) και απόν ένα (1), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΑ: Γρηγόριος Λαζαράκος, Μαρία Δημάκου, Άννυ Καζάκου, Ευάγγελος Λογοθέτης,
Μαγδαληνή Πάλλη, Κων/να Γρινιεζάκη, Κων/νος Ζαφειράκης, Άννα Πλειώνη – Ζηλφίδου, Χρήστος Τερζής,
Μαρία Λεβέντη.
ΑΠΟΝΤΑ :

Αικ. Κομιώτη.

Τα μέλη κ.κ. Κων/νος Ζαφειράκης και Ευάγγελος Λογοθέτης, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση, με
την άδεια του Προέδρου, πριν από την ψηφοφορία του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Λαζαράκος, παρουσία του ειδικού γραμματέα υπαλλήλου Λουκά Στραβόλαιμου,
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα : Εξέταση αιτήματος για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδικό τμήμα της
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Μπλέσσα 28 απέναντι).
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Με την με αριθ. Πρωτ. 445/12-1-2015 αίτηση, ο κ. Περικλής Παπαδόπουλος (κάτοικος Παπάγου
επί της οδού Μπλέσσα αριθ. 28), ζητεί την παρέμβαση του Δήμου, για το πρόβλημα που έχει προκύψει
με την είσοδο – έξοδο των οχημάτων της οικογενείας του προς και από τον ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης
που αυτή διαθέτει στην ανωτέρω διεύθυνση. Ο αιτών ζητεί τη συνδρομή των Υπηρεσιών του Δήμου,
επικαλούμενος τη δυσκολία προσβασιμότητας προς τον ανωτέρω χώρο στάθμευσης, η οποία
προκαλείται από τη στάθμευση οχημάτων ακριβώς απέναντι από την έξοδο του χώρου
στάθμευσης.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με το από 6/2/2015 Υπηρεσιακό της Σημείωμα προς τη Δημοτική
Κοινότητα Παπάγου, ενημερώνει ότι, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε στο χώρο, διαπίστωσε ότι :
α. η υφιστάμενη κατάσταση είναι σύννομη με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 & 3 του άρθρου 34
του Ν. 2696/1999.
β. Ο ελεύθερος για ελιγμούς εξόδου/απαγκίστρωσης χώρος, είναι αρκετός για τα εξερχόμενα του
χώρου στάθμευσης οχήματα

και, ως εκ τούτου, προτείνει τη μη απαγόρευση στάθμευσης για το οδικό τμήμα απέναντι από Μπλέσσα
28.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κ. Γρ. Λαζαράκος, κατόπιν επίσκεψης του στο
ανωτέρω σημείο, διαπίστωσε ότι η διενέργεια των απαιτούμενων ελιγμών εισόδου – εξόδου οχημάτων
προς και από το χώρο στάθμευσης, πρακτικά, καθίσταται προβληματική και δυσχερής, ενώ
παράλληλα ο νόμος 2696/1999 ορίζει στο άρθρο 34 παρα. 3 (β) «Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα
απαγορεύεται μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από
αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής».
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης ώστε να σημαίνεται
η απαγόρευση στάθμευσης στο σημείο απέναντι από την είσοδο του γκαράζ που βρίσκεται επί
της οδού Μπλέσσα αριθ. 28, για τον ανωτέρω πρακτικό λόγο.

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης
ώστε να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης στο σημείο απέναντι από την είσοδο του γκαράζ (
ιδιοκτησίας του Δημότη κ. Περικλή Παπαδόπουλου), που βρίσκεται επί της οδού Μπλέσσα αριθ. 28,
σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 2696/1999.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Λαζαράκος

-
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