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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 324
Σροποποίηςη τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Σςακού «Καθοριςμόσ νέου περιγράμματοσ
επέκταςησ ερυθράσ γραμμήσ»
Πρακτικό τόσ με αριθ. 17/2018 ςυνεδρύαςησ του Δημοτικού υμβουλύου τού Δόμου Παπϊγου - Φολαργού, τησ 12ησ
του μηνόσ Δεκεμβρίου, του ϋτουσ 2018.
τον Φολαργό ςόμερα, 12.12.2018, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου Παπϊγου Φολαργού, ςυνόλθε ςε τακτική δημόςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα Φολαργού, ύςτερα από την με
αριθμό πρωτ. 28333/07.12.2018 πρόςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδόθηκε και
δημοςιεύθηκε νόμιμα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νόμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ότι ςε ςύνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 26 και ονομαςτικϊ οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονόμου
Φρύςα Παρύςη
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη
Αθανϊςιοσ Αυγουρόπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Μιχαόλ Φατζόσ
Βικτωρύα Νικϊκη
Δόμητρα Ρουφογϊλη
Αγλαΐα ουρανό

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφούνου
Μιχαόλ Σρϊκασ
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Ιωϊννησ κουτϋρησ
Κων/νοσ - Πολυχρόνησ Σύγκασ
Περικλόσ Ζόκασ
Ιωϊννησ Κεχρόσ

Δημότριοσ Σούτουζασ
Αικατερύνη Υαςούλη
Νικόλαοσ τϊππασ
Γεωργύα Μπρϋμπου
Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ
Φριςτύνα Πολυκαλϊ
Νικόλαοσ Κουτϊκησ
Νικόλαοσ Καραγιϊννησ

ΑΠΟΝΣΕ
Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ

Αθανϊςιοσ Φαρακτινιώτησ
Νικόλαοσ Αποςτολόπουλοσ
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ

Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Φολαργού κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκούμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρόντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολόπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ
κα Ειρόνη Πετροπούλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρόεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερόμενοσ ςτο 13ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ,
ϋδωςε τον λόγο ςτη Διευθύντρια Σεχνικών Τπηρεςιών κα Φριςτύνα Βαςςϊλου, η οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
Σο θϋμα αυτό επανϋρχεται ςε ςυζότηςη ςτο Δημοτικό υμβούλιο, για να εγκρύνει νϋο περύγραμμα
επϋκταςησ τησ ερυθρϊσ γραμμόσ.
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Τπενθυμύζεται ότι η επϋκταςη ζητεύται από τον Δόμο μασ, ώςτε να περιληφθεύ το κτύριο του
κολυμβητηρύου, αλλϊ και το υφιςτϊμενο κτύριο του κλειςτού γυμναςτηρύου «Αντώνησ Σρύτςησ».
τισ παλαιότερεσ αποφϊςεισ που αναφϋρονται ςτο θϋμα και ςυγκεκριμϋνα ςτισ υπ΄ αριθ. 108/2006,
227/2006, 36/2010 και 175/2018, αναφϋρονται όλα τα ςτοιχεύα που αφορούν ςτην ανϊγκη τροποπούηςησ τησ
εγκεκριμϋνησ από το τοπικό ρυμοτομικό ςχϋδιο ερυθρϊσ γραμμόσ, ώςτε να ενταχθούν και το Κλειςτό
Γυμναςτόριο και το μελλοντικό κολυμβητόριο.
Από την αρμόδια υπηρεςύα τόσ Περιφϋρειασ Αττικόσ που θα ειςηγηθεύ ςτο ΤΠΟΘΑ για την αιτούμενη
τροποπούηςη, ζητόθηκε να προςαρμόςουμε την πρόταςό μασ ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται ςτη διαμορφωμϋνη
ςημερινό κατϊςταςη.
Με αυτό το ςκεπτικό προτεύνεται ο καθοριςμόσ νϋου περιγρϊμματοσ, όπωσ αυτό εμφαύνεται ςτο
ςυνοδευτικό τοπογραφικό διϊγραμμα. Η προηγούμενη πρόταςό μασ ςύμφωνα με τισ ωσ ϊνω αποφϊςεισ
Δημοτικού υμβουλύου διαφοροποιεύται, δεδομϋνου ότι αφαιρεύται το τμόμα αυτόσ που εμπύπτει μϋςα ςτο όριο
του όδη υφιςτϊμενου γηπϋδου ποδοςφαύρου, όπωσ επύςησ αφαιρεύται και ϋνα τμόμα από το παλαιό
προτεινόμενο περύγραμμα ςτο νοτιοανατολικό ϊκρο του.
Έτςι η νϋα πρόταςη τησ ερυθρϊσ γραμμόσ περιγρϊφεται ςτο ωσ ϊνω τοπογραφικό, εντόσ του
περιγρϊμματοσ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Η, Θ, Ι, Κ΄, Λ΄, Α΄.
Δεν μεταβϊλλονται οι εγκεκριμϋνοι από το ιςχύον ρυμοτομικό όροι δόμηςησ, εκτόσ του ύψουσ για το οπούο
ιςχύει η υπ΄ αριθ. 227/2006 απόφαςη, όπωσ επικαιροποιόθηκε με την υπ΄ αριθ. 36/2010 του πρώην Δόμου
Φολαργού και την υπ΄ αριθ. 175/2018 απόφαςη του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού.
Επιςυνϊπτονται οι ςχετικϋσ με το θϋμα παλαιότερεσ αποφϊςεισ Δημοτικών υμβουλύων πρώην Δόμου
Φολαργού και Δόμου Παπϊγου – Φολαργού, καθώσ και το ςυνοδεύον την ειςόγηςη τοπογραφικό διϊγραμμα.
Σο Δημοτικό υμβούλιο, μετϊ από διαλογικό ςυζότηςη και αφού ϋλαβε υπόψη τισ διατϊξεισ τού ϊρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονιςμό Λειτουργύασ τού Δημοτικού υμβουλύου,

ΑΠΟΥΑΙΕ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εγκρύνει ςύμφωνα με την ανωτϋρω ειςόγηςη, την τροποπούηςη τοπικού ρυμοτομικού Λόφου Σςακού και
τον «καθοριςμό νϋου περιγρϊμματοσ επϋκταςησ ερυθρϊσ γραμμόσ», ώςτε να περιληφθεύ το κτύριο του
κολυμβητηρύου, αλλϊ και το υφιςτϊμενο κτύριο του κλειςτού γυμναςτηρύου «Αντώνησ Σρύτςησ», όπωσ
φαύνεται ςτο ςυνοδεύον την απόφαςη τοπογραφικό διϊγραμμα του Δεκεμβρύου 2018.
Επύςησ παραμϋνει ςε ιςχύ η υπ΄ αριθ. 227/2006 απόφαςη με τισ επικαιροποιόςεισ τησ, δηλαδό τισ υπ΄ αριθ.
36/2010 του πρώην Δόμου Φολαργού και υπ΄ αριθ. 175/2018 του Δόμου Παπϊγου - Φολαργού.

Κατϊ τη διαδικαςύα τησ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ύμβουλοι κ.κ. Φρύςα Παρύςη, Μιχαόλ Φατζόσ,
Περικλόσ Ζόκασ, Ιωϊννησ Κεχρόσ, Δημότριοσ Σούτουζασ, Φριςτύνα Πολυκαλϊ και Νικόλαοσ Καραγιϊννησ.
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Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 324/2018.

Ο Γραμματϋασ

Ο Πρόεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ

Σα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Μ. Αθαναςϊκου - Μουντϊκη, Α. Αυγουρόπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Β. Νικϊκη, Δ.
Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Μ. Δημητριϊδου, Β. Μπουφούνου, Β. ιαμϊνησ, Ι. κουτϋρησ, Κ.-Π. Σύγκασ, Α. Υαςούλη,
Ν. τϊππασ, Γ. Μπρϋμπου, Γ. Ρεμούνδοσ, Ν. Κουτϊκησ.

