
                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2019   
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συγκεντρώθηκε το 

Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου για δημόσια συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 29242/17-10-

2019, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε 

κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστά-

θηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν τριάντα ένα (31) μέλη. 

 

1.  ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γραμματέας Δ.Σ. 

3.  ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος 

4.  ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος 

5.  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Αντιδήμαρχος 

6.  ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος 

7.  ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ  Αντιδήμαρχος 

8.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος 

9.  ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

10.  ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

11.  ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

12.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

13.  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δημοτική Σύμβουλος 

14.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΩΝ (ΜΕΜΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος 

15.  ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

16.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ  Δημοτική Σύμβουλος 

17.  ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ Δημοτική Σύμβουλος 

18.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) Δημοτική Σύμβουλος 

19.  ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

21.  ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

22.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Δημοτική Σύμβουλος 

23.  ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος, η οποία προσήλθε μετά την ψήφιση του 2ου 

θέματος Ε.Η.Δ. 

24.  ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δημοτική Σύμβουλος 

25.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

26.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

27.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 

12ου θέματος Η.Δ.  

28.  ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

29.  ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ) Δημοτική Σύμβουλος 

30.  ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 

ψηφίσματος. 

31.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, Λεπίδα – Ντάγλα 

Σοφία.  

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων)  

και Τσιακίρης Δήμος (Κλητήρας).  

 

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η αναπληρώτρια γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Δρακούλη 

Αντωνία. 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ: 16ο  της Ημερήσιας Διάταξης  

«Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκο-
μιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 66/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.)». 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 311/2019 

 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος 
το αριθ. πρωτ. 28208/07-10-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα 
Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε: 
Την με αρ. 66/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Εισηγείται ομόφωνα (στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση 
των απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζε-
ται όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση 
των απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει 
επί του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά 

τετράγωνα. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και 
πλακών. Προτείνεται επίσης η οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου για το 
ανωτέρω μήκος, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον 
Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση i). Όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο 
τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα 
γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. 

Τα σημεία αυτά είναι: 

 Κυμοθόης και Κοραή 

 Κοραή και Λητούς (δεξιά) 

 Ελικώνος και Κόκκερελ 

 Λεωνιδίου και Ψηλορείτη (δεξιά) 

 Τανταλίδου και Λεωνιδίου (αριστερά) 

 Κέρκυρας και Αετοράχης (αριστερά) 

 Πόρου και Φιγαλείας (από την μέση του δρόμου προς Φιγαλείας) 

 Φειδίου (έως Ηροδότου) 

 Σολωμού 25 (και απέναντι) 

 Σύρου και Πόρου ( μετά τους κάδους) 

 Λέσβου και Ύδρας (αριστερά και δεξιά), και 

Την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου Π επί των πεζοδρομίων της οδού Απειράνθου (δεξιά) 
από Ελ. Βενιζέλου έως Λ. Βεΐκου για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων επάνω στο 
πεζοδρόμιο. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών εμποδίων θα γίνει από την υπηρεσία.  

Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.   
 
 

       Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 66/2019 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα    

Εγκρίνει την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διέλευση των 
απορριμματοφόρων σε στενούς δρόμους ή και σε γωνίες των οδών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
όλο το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης του πεζοδρομίου και να διευκολύνεται η διέλευση των 
απορριμματοφόρων. Για τα γωνιακά σημεία η τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων θα γίνει επί 
του πεζοδρομίου σε μήκος 5 μέτρων μετρούμενων από τη γωνία που ορίζουν τα οικοδομικά 

τετράγωνα. Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και 
πλακών. Προτείνεται επίσης η οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου για το 
ανωτέρω μήκος, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται στον 
Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 περ. 2 περίπτωση i). Όσον αφορά στους πλαστικούς οριοδείκτες ως μέτρο 
τήρησης της απαγόρευσης στάθμευσης όπως προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ., η τοποθέτησή τους θα 
γίνει σε απόσταση 0,50 μ. από το κράσπεδο επί του οδοστρώματος. 

Τα σημεία αυτά είναι: 

 Κυμοθόης και Κοραή 

 Κοραή και Λητούς (δεξιά) 

 Ελικώνος και Κόκκερελ 

 Λεωνιδίου και Ψηλορείτη (δεξιά) 

 Τανταλίδου και Λεωνιδίου (αριστερά) 

 Κέρκυρας και Αετοράχης (αριστερά) 

 Πόρου και Φιγαλείας (από την μέση του δρόμου προς Φιγαλείας) 

 Φειδίου (έως Ηροδότου) 

 Σολωμού 25 (και απέναντι) 

 Σύρου και Πόρου ( μετά τους κάδους) 

 Λέσβου και Ύδρας (αριστερά και δεξιά), και 

Την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου Π επί των πεζοδρομίων της οδού Απειράνθου (δεξιά) 
από Ελ. Βενιζέλου έως Λ. Βεΐκου για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων επάνω στο 
πεζοδρόμιο. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών εμποδίων θα γίνει από την υπηρεσία.  

........................................                                                            

                                                                                                     Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                       Γαλάτσι, 22-10-2019 

                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                                                     
 
                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 


