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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  606/2017  

                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Παραχώρηση µίας (1) θέσης στάσης & 
στάθµευσης για όχηµα ανεφοδιασµού 
– τροφοδοσίας προς εξυπηρέτηση των 
καταστηµάτων της οδού Κολοκοτρώνη 
9, Ο.Τ. 49, στο Εµπορικό Κέντρο µε 
την επωνυµία «TOP SHOP», του 
∆ήµου Χαλανδρίου 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 13η του µήνα  
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 45947/08-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
29. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, 
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Καζάνη και Ν. Πανταζής και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου Ε.Η.∆. θέµατος προσήλθε ο κ. 
Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. 
Κόσσυβας. 
 
Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 25ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 46012/8-12-2017 εισήγηση από τo Τµήµα Συγκοινωνιών & 
Κυκλοφορίας της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται τα εξής: 
 
Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 39994/30-10-2017 αίτηση, ο κ. Αργυριάδης Απόστολος, διαχειριστής 
του εµπορικού κέντρου «TOP SHOP» που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κολοκοτρώνη 9 & 
Γκίνη 6, ζητάει την παραχώρηση µίας θέσης στάσης - στάθµευσης επί της οδού Κολοκοτρώνη για 
όχηµα ανεφοδιασµού – τροφοδοσίας προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων (υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, αναψυχής, ειδών ένδυσης, κ.α.) όπου στεγάζονται στο εν λόγω κτιριακό 
συγκρότηµα.  
Προκειµένου και για την παραχώρηση µιας τέτοιας θέσης στο οδόστρωµα επί της οδού 
Κολοκοτρώνη έχει προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνει ότι το εµπορικό κέντρο δε 
διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εντός του συγκροτήµατος που εδρεύει στο ∆ήµου 
Χαλανδρίου. 
Η υπηρεσία µας διενήργησε αυτοψία στις οδούς Κολοκοτρώνη & Γκίνη, κατά την οποία 
διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καµία άλλη θεσµοθετηµένη θέση στάσης και στάθµευσης για 
οχήµατα τροφοδοσίας – ανεφοδιασµού προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων στο εν λόγω 
σηµείο. Η οδός Κολοκοτρώνη έχει πλάτος δέκα (10) µέτρα περίπου και είναι µονόδροµος µε 
κατεύθυνση από την Πλατεία ∆ούρου προς την οδό Βασ. Γεωργίου.  
Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών ∆ηµοσίας Τάξης, 
Περιβάλλοντος-Χωροταξίας - ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών & Επικοινωνιών υπ΄ αριθ. 
∆2/3311/27-11-91 (ΦΕΚ 3Β/8-1-1992) και του ∆ΜΕΟ/ΣΤ/3430/11,6,1993, βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι δικαιούχοι παραχώρησης χώρων στάθµευσης σε οδικά τµήµατα του 
λεκανοπεδίου Αττικής, δύναται να παραχωρηθεί (1) θέση στάσης - στάθµευσης για ένα όχηµα 
ανεφοδιασµού – τροφοδοσίας.  
Λαµβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της ανωτέρω 
αυτοψίας και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία άλλη θεσµοθετηµένη θέση στάσης και 
στάθµευσης για οχήµατα τροφοδοσίας – ανεφοδιασµού, η υπηρεσία προτείνει την παραχώρηση 
µίας (1) θέσης στάσης - στάθµευσης (διαστάσεων: µήκος 8,0µ και πλάτος 2,0µ) για όχηµα 
ανεφοδιασµού – τροφοδοσίας, επί της οδού Κολοκοτρώνη 9 πριν από την συµβολή µε την οδό 
Ανδρέα Γκίνη 6 στο Ο.Τ.49, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνεχής ανεφοδιασµός των επιχειρήσεων 
που βρίσκονται εντός του εµπορικού κέντρου, γεγονός που είναι ουσιώδες για την εύρυθµη 
λειτουργία των καταστηµάτων. Η εν λόγω παραχώρηση στο ανωτέρω σηµείο δε θα παρεµποδίζει 
την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόµενων οχηµάτων και των λεωφορείων του 
ΟΑΣΑ και της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 
Το παρόν έγγραφο συνοδεύεται από απόσπασµα του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε 
κλίµακα 1:1000 στο οποίο έχει αποτυπωθεί η ακριβής θέση προς παραχώρηση από την Υπηρεσία 
µας µε την ακόλουθη εφαρµογή σήµανσης του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999): 2 πινακίδες Ρ-40 
«Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση» ‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ’, 1 πινακίδα ΠΡ-4 α & 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ και ενίσχυση της κατακόρυφης 
σήµανσης µε οριζόντια σήµανση που περιλαµβάνει τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος, µε κίτρινο 
χρώµα, για πλάτος 2,0µ και µήκος 8,0µ.  
Η υλοποίηση της σήµανσης και της διαγράµµισης θα γίνει από το τµήµα Αυτεπιστασίας & 
Τεχνικών Συνεργείων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου µετά τη λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων. 
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 Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Συνηµµένα: 
1. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 39994/30-10-2017 αίτηση του κ Αργυριάδη Απόστολου (διαχειριστή)  
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή του Εµπορικού Κέντρου  
3. Το απόσπασµα εγκεκριµένου ρυµοτοµικού διαγράµµατος σε κλίµακα 1:1000 στο οποίο έχει αποτυπωθεί η 

ακριβής θέση στάσης - στάθµευσης από την Υπηρεσία µας µε την εφαρµογή σήµανσης 

4. Φωτογραφία 

5. Η υπ΄ αριθ. 96/2017 οµόφωνη Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
την παραχώρηση µίας (1) θέσης στάσης - στάθµευσης (διαστάσεων: µήκος 8,0µ και πλάτος 
2,0µ) για όχηµα ανεφοδιασµού – τροφοδοσίας, επί της οδού Κολοκοτρώνη 9 πριν από την 
συµβολή µε την οδό Ανδρέα Γκίνη 6 στο Ο.Τ.49, ώστε να εξασφαλίζεται ο συνεχής 
ανεφοδιασµός των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός του εµπορικού κέντρου, γεγονός που 
είναι ουσιώδες για την εύρυθµη λειτουργία των καταστηµάτων. Η εν λόγω παραχώρηση στο 
ανωτέρω σηµείο δε θα παρεµποδίζει την οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόµενων 
οχηµάτων και των λεωφορείων του ΟΑΣΑ και της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 
Στο απόσπασµα του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε κλίµακα 1:1000 έχει αποτυπωθεί η 
ακριβής θέση προς παραχώρηση από την Υπηρεσία µας µε την ακόλουθη εφαρµογή σήµανσης 
του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999): 2 πινακίδες Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση» 
‘ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ’, 1 πινακίδα ΠΡ-4 α & 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ 
και ενίσχυση της κατακόρυφης σήµανσης µε οριζόντια σήµανση που περιλαµβάνει τη 
διαγράµµιση του οδοστρώµατος, µε κίτρινο χρώµα, για πλάτος 2,0µ και µήκος 8,0µ.  
Η υλοποίηση της σήµανσης και της διαγράµµισης θα γίνει από το τµήµα Αυτεπιστασίας & 
Τεχνικών Συνεργείων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαλανδρίου µετά τη λήψη των 
απαραίτητων αποφάσεων. 
 
Μειοψήφησε  η κ. Κ. Καρατζά.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 606/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 18/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,  ΛΟΤΣΑΡΗ 
Μ., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ 
Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΚΑΣΙΜΗΣ 
Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 

 
  

 

ΑΔΑ: 6ΠΕ2ΩΗΔ-ΙΔΖ


		2017-12-20T09:16:34+0200
	Athens




