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Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 60/23-10-2013
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
( περίπτωση Βεντούρη 20-22).

`
Αριθμός Απόφασης: 20

Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε την 19/6/2015, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή, Πρόεδρο

Ειρήνη Βεντουζά

2 Βασίλειος Σιαμάνης

Δήμητρα Ρουφογάλη

3 Ελένη Γεωργακοπούλου

Μιχάλης Χατζής

4 Νικόλαος Στάππας.

Μαρία Δημητριάδου

5 Νικόλαος Κουτάκης

Το Τακτικό μέλος κα Δήμητρα Ρουφογάλη, προσήλθε κατά τη συζήτηση και πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος
ημερήσιας διάταξης..
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται πέντε (5), 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 :
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με το από 10-6-2015 εισηγητικό της σημείωμα προς το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας
Χολαργού, γνωμοδότησε ως προς την επανεξέταση της υπ’ αριθ. 60/23-10-2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,
η οποία ( απόφαση) πρότεινε προς το Δημ. Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος της κατοίκου κας Πολυτίμης Πετράκου, την
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, στο κενό που δημιουργείται μεταξύ των δύο χώρων στάθμευσης των κατοικιών
επί της οδού Βεντούρη και Βεντούρη 22Α, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος – έξοδος σε νόμιμους ιδιωτικούς
χώρους στάθμευσης.
Με το ανωτέρω εισηγητικό σημείωμα, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει τη συνέχιση ισχύος της υπ’ αριθ. 60/23-102015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτή αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο.
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.
Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, με την υπ’ αριθ. 35/16-6-2015 Γνωμοδότησή του
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγείται τη ΜΗ΄ συνέχιση ισχύος της υπ’ αριθ. 60/23-10-2015 παλαιότερης
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με το αιτιολογικό ότι, αφενός μεν οι λοιποί ένοικοι της Βεντούρη 22 – 22Α,

ουδέποτε συνηγόρησαν στο αίτημα της κας Πετράκου, αφετέρου δε, όπως προκύπτειΑΔΑ:
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σχετικό φωτογραφικό υλικό,
οχήματα μικρού όγκου καθώς και δίκυκλα, μπορούν να σταθμεύσουν στον ανωτέρω χώρο, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το πέρας της εισήγησης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο και στους παριστάμενους στη συνεδρίαση κατοίκους επί της
οδού Βεντούρη 22 κ.κ. Δανάσκο και Σοφρονά.
Ακολούθως, το λόγο έλαβαν αρκετά μέλη της Επιτροπής.
Μετά τα ανωτέρω, η Πρόεδρος υπέβαλε τελική πρόταση, αναλυόμενη ως ακολούθως :
Η απαγόρευση στάθμευσης να καλύπτει, εκτός από το εύρος τους κυρίως χώρου στάθμευσης της κας Π.
Πετράκου, συν 50 εκατοστά δεξιά και αριστερά αυτού.

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, όσον αφορά στην επανεξέταση της υπ’ αριθ.
60/23-10-2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( περίπτωση Βεντούρη 20-22), τα ακόλουθα :
Η απαγόρευση στάθμευσης, η οποία χορηγήθηκε στην κα Πολυτίμη Πετράκου με την ανωτέρω απόφαση, να καλύπτει,
εκτός από το εύρος τους κυρίως χώρου στάθμευσης της κας Π. Πετράκου, συν 50 εκατοστά δεξιά και αριστερά αυτού.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
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