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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση πλαστικών Εμποδίων
Στάθμευσης, σε είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Μαυραγάνη
αριθ. 3, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

`
Αριθμός Απόφασης: 5

Χολαργός σήμερα την 4η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 9.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε την 29/2/2016,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με παρόντες τους :

Παρόντες

Απόντες

1. Γεώργιο Τσουροπλή, Πρόεδρο

1 Μιμή Ρουφογάλη

2. Ειρήνη Βεντουζά

2. Μιχαήλ Χατζή

3. Βασίλειο Σιαμάνη

3 Νικόλαος Στάππα

4 Μαρία Δημητριάδου.

Νικόλαος Κουτάκη

5. Ελένη Γεωργακοπούλου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται πέντε (5) η Επιτροπή εισήλθε
στη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Ο κ. Λουκάς Κοτρώτσος, κάτοικος οδού Μαυραγάνη αριθ. 3 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, υπέβαλε το με
αριθ. πρωτ. 2842/2016 αίτημα, με το οποίο ζητεί 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 με την ισχύουσα νομοθεσία, η τελική απόφαση για την έγκριση ή μη της ανωτέρω πρότασης, λαμβάνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από Εισήγηση – Γνωμοδότηση προς αυτό, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να διαμορφώσει την εισήγησή της, απαιτείται προηγουμένως να έχει λάβει σχετική
Γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της οικείας Δημοτικής Κοινότητας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, στα πλαίσια της εξέτασης του ανωτέρω
αιτήματος, ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχετική εισήγηση. . Η Τεχνική Υπηρεσία, υπέβαλε την από
15/2/2016 Εισήγηση προς το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Με το με αριθ. πρωτ. 2842/2016 αίτημά του, ο κ. Λουκάς Κοτρώτσος, κάτοικος
της οδού Μαυραγάνη 3, ζητά
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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».

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, το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, έλαβε την υπ’ αριθ. 1/29-2-2016 Απόφαση
– Γνωμοδότηση, με την οποία προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :
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.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως διαμορφώσει την εισήγησή της, προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 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 - Παπάγου), 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.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ειρήνη Βεντουζά.
Βασίλειος Σιαμάνης.
Μαρία Δημητριάδου
Ελένη Γεωργακοπούλου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

