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ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου –
Χολαργού, για την τοποθέτηση ειδικών εμποδίων
απαγόρευσης εισόδου οχημάτων, στον κοινόχρηστο
χώρο (αλάνα), ανατολικά της οδού που οδηγεί στον
Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Παπάγου.

Αριθμός Απόφασης: 16

Χολαργός σήμερα την 4η του μηνός Μαϊου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα, ώρα 12.00 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε την 30/4/2015, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή, Πρόεδρο

Ειρήνη Βεντουζά

2 Δήμητρα Ρουφογάλη

Μιχάλης Χατζής

3 Βασίλειος Σιαμάνης

Ελένη Γεωργακοπούλου

4 Μαρία Δημητριάδου
5 Νικόλαος Στάππας.
6 Νικόλαος Κουτάκης

Η κα Ειρ. Βεντουζά, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο απαρτίας.
Η κα Ελ. Γεωργακοπούλου, προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 1ου θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή εισήλθε στη
συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Διάταξης, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Όπως είναι γνωστό, επί της ανώνυμης οδού που οδηγεί στον Όμιλο Αντισφαίρισης Παπάγου (Α.Ο.Α.Π.) και,
συγκεκριμένα, στην αριστερή πλευρά αυτής ( όπως κατευθυνόμαστε από Αναστάσεως προς Α.Ο.Α.Π.), βρίσκεται κοινόχρηστη
χέρσα έκταση ( αραιοφυτεμένος ελαιώνας), για τον προσδιορισμό της οποίας έχει καθιερωθεί και χρησιμοποιείται ο όρος
«Αλάνα».
Ο ανωτέρω χώρος της αλάνας, είναι προσβάσιμος σε αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά, με συνέπεια, τα ακόλουθα :
α. Δημιουργία εστίας ηχορύπανσης κυρίως για την παρακείμενη Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου αλλά και για τους
περιπατητές.
β. Δημιουργία έντονης σκόνης, από τις αυτοσχέδιες επιδείξεις δεξιοτήτων (drift), κυρίως από νεαρούς οδηγούς
αυτοκινήτων, ( ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση κατά το καλοκαίρι του 2014, όπου, λόγω της έντονης σκόνης, προκλήθηκε
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εσφαλμένος συναγερμός για πυρκαϊά, με κινητοποίηση Πυροσβεστικής – Αστυνομίας ΑΔΑ:
– ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ
και, τελικώς, προσαγωγή
των νεαρών οδηγών).

γ. Δημιουργία εστιών μόλυνσης, με την απόθεση απορριμμάτων και ακαθαρσιών ( επισυνάπτονται σχετικές
φωτογραφίες).
Προκειμένου να προστατευθεί ο χώρος και να λάβουν τέλος τα ανωτέρω α., β. και γ., προτείνεται να τοποθετηθούν
διαχωριστικά εμπόδια, τα οποία θα εμποδίζουν την είσοδο αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών.
Επειδή όμως οι ήδη υπάρχουσες είσοδοι, χρησιμεύουν για την πρόσβαση στο βουνό σε πυροσβεστικά αυτοκίνητα και
οχήματα ΔΑΠΑΧΟ, προτείνεται τα εμπόδια αυτά να είναι αφαιρούμενα και τα κλειδιά να τα έχουν τα άτομα της ΔΑΠΑΧΟ.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η τελική απόφαση για ανάλογες περιπτώσεις θεμάτων, λαμβάνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης – Γνωμοδότησης προς αυτό, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτείται
προηγουμένως να έχει λάβει σχετική Γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της οικίας Δημοτικής Κοινότητας.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, με την υπ’ αριθ. 11/28-4-2015 Γνωμοδότησή του προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, εισηγείται :
α. Την τοποθέτηση ειδικών μπαρών μετακινούμενων καθ’ ύψος ( άνοιγμα – κλείσιμο) για την αποτροπή εισόδου
αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών, στα δύο (2) από τα έξι (6) συνολικά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη
έκταση (Αλάνα), που διέρχεται από τα ανατολικά την ανώνυμη οδό που συνδέει την οδό Αναστάσεως με τις
εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Παπάγου (Α.Ο.Α.Π.). Ειδικότερα, προτείνεται τα δύο (2) αυτά
σημεία να είναι, κατά σειρά, το δεύτερο και τέταρτο, όπως κινούμαστε από Αναστάσεως προς Α.Ο.Α.Π.,
β. Τα κλειδιά απασφάλισης των ανωτέρω μπαρών, να παραληφθούν από τον Σ.Π.Α.Υ. και να είναι συμβατά
(πασπαρτού) με εκείνα όλων των άλλων μπαρών και τεχνητών εμποδίων που ήδη λειτουργούν στον Υμηττό.
γ. Την παράδοση αντίτυπου των ανωτέρω κλειδιών ( για τις δύο προαναφερόμενες μπάρες), πέραν των αρμοδίων
στελεχών του Δήμου και σε εθελοντές της Δασοπροστασίας Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ), προκειμένου,
σε περίπτωση δασικής πυρκαϊάς, να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των δυνάμεων κατάσβεσης στον χώρο της
Αλάνας.
δ. Την τοποθέτηση τεσσάρων (4) μόνιμων μή αφαιρούμενων εμποδίων, στα λοιπά τέσσερα σημεία πρόσβασης
στην Αλάνα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού :
α. Την τοποθέτηση ειδικών μπαρών μετακινούμενων καθ’ ύψος ( άνοιγμα – κλείσιμο) για την αποτροπή εισόδου
αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών, στα δύο (2) από τα έξι (6) συνολικά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη
έκταση (Αλάνα), που διέρχεται από τα ανατολικά την ανώνυμη οδό που συνδέει την οδό Αναστάσεως με τις
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εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Παπάγου (Α.Ο.Α.Π.). Ειδικότερα,
προτείνεται τα δύο (2) αυτά
σημεία να είναι, κατά σειρά, το δεύτερο και τέταρτο, όπως κινούμαστε από Αναστάσεως προς Α.Ο.Α.Π.,
β. Τα κλειδιά απασφάλισης των ανωτέρω μπαρών, να παραληφθούν από τον Σ.Π.Α.Υ. και να είναι συμβατά
(πασπαρτού) με εκείνα όλων των άλλων μπαρών και τεχνητών εμποδίων που ήδη λειτουργούν στον Υμηττό.
γ. Την παράδοση αντίτυπου των ανωτέρω κλειδιών ( για τις δύο προαναφερόμενες μπάρες), πέραν των αρμοδίων
στελεχών του Δήμου και σε εθελοντές της Δασοπροστασίας Παπάγου - Χολαργού (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ), προκειμένου,
σε περίπτωση δασικής πυρκαϊάς, να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των δυνάμεων κατάσβεσης στον χώρο της
Αλάνας.
δ. Την τοποθέτηση τεσσάρων (4) μόνιμων μή αφαιρούμενων εμποδίων, στα λοιπά τέσσερα σημεία πρόσβασης
στην Αλάνα.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΦΡΑΓΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ειρήνη Βεντουζά
Δήμητρα Ρουφογάλη
Βασίλειος Σιαμάνης
Μαρία Δημητριάδου
Ελένη Γεωργακοπούλου
Νικόλαος Στάππας
Νικόλαος Κουτάκης

