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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2016.
ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση

πλαστικών Εμποδίων Στάθμευσης, σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού
Μαυραγάνη αριθ. 3, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Στου Παπάγου σήμερα την 29η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 25-2-2016 προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαρίας Δημάκου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών ευρέθησαν
παρόντα επτά (7) και απόντα τέσσερα (4), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΑ: Μαρία Δημάκου, Γρηγόριος Λαζαράκος, , Άννυ Καζάκου, Μαγδαληνή Πάλλη, Κων/να
Γρινιεζάκη, Άννα Πλειώνη – Ζηλφίδου, Μαρία Λεβέντη.
ΑΠΟΝΤΑ :

Ευάγγελος Λογοθέτης, Κων/νος Ζαφειράκης, , Αικατερίνη Κομιώτη, Χρήστος Τερζής.

Η Πρόεδρος κα Μαρία Δημάκου, παρουσία του ειδικού γραμματέα υπαλλήλου Λουκά Στραβόλαιμου,
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα : Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση
πλαστικών Εμποδίων Στάθμευσης, σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού
Μαυραγάνη αριθ. 3, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Η κα Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο μέλος κα Μαγδαληνή Πάλλη, προκειμένου να αναπτύξει την
εισήγηση.
Η κα Πάλλη, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Με το με αριθ. πρωτ. 2842/2016 αίτημά του, ο κ. Λουκάς Κοτρώτσος, κάτοικος της οδού Μαυραγάνη
3, ζητά την απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, με την
τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων, επικαλούμενος σχετικά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
Πολυκατοικίας στις 6-12-2015, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη είσοδος/έξοδος αμαξιδίων, φορείων και
λοιπών βοηθημάτων, για άτομα χρήζοντα βοήθεια.
Σύμφωνα όμως με το Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), άρθρο 34 παρ. 3β) – δ), ΔΕΝ προβλέπεται
απαγόρευση στάθμευσης, παρά μόνο :
« β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από
αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται.
γ) Σε θέση, από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά, να εξέλθει από το
χώρο που έχει σταθμεύσει.
δ) Αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει, είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των
οχημάτων».
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Αν στην οδό Μαυραγάνη υπάρχουν άτομα με αναπηρία, θα πρέπει οι ίδιοι ατομικά να αιτηθούν την
παραχώρηση θέσης στάθμευσης, στη συγκεκριμένη οδό και όχι η Πολυκατοικία μέσω της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, όπως διαμορφώσει την
απόφαση – εισήγησή του προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ακολούθως, η κα Πρόεδρος κάλεσε όσα μέλη επιθυμούν να προβούν σε ερωτήσεις και, κατόπιν, σε
τοποθετήσεις επί του θέματος.
Το μέλος κ. Γρηγόριος Λαζαράκος, είπε ότι το αίτημα του αιτούντος πρέπει να ικανοποιηθεί, ανεξάρτητα από
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, την ικανοποίηση του με

αριθ. πρωτ. 2842/2016 αιτήματος του κ. Λουκά Κοτρώτσου, για την απαγόρευση στάθμευσης στην
είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει (Μαυραγάνη 3), με την τοποθέτηση δύο (2)
πλαστικών εμποδίων (στυλιδίων) για διάστημα 1,20 μ., ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη
είσοδος/έξοδος αμαξιδίων, φορείων και λοιπών βοηθημάτων, για άτομα χρήζοντα βοήθεια.

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου
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