
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. 
πρωτ. 26489/20-09-2019, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία 
(πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν   
εννέα (9) μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

3. Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Κάζαγλη Αναστασία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Κορρές Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

6. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

7. Ελευθερίου Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

8. Μπούρα Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

9. Οικονόμου Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ., ο 
οποίος αποχώρησε 
πριν τη συζήτηση της 
Ημερήσιας Διάταξης, 
επισημαίνοντας ότι σε 
ημέρα απεργίας δεν θα 
πρέπει να γίνονται συ-
νεδριάσεις σύμφωνα με 
την πάγια θέση της πα-
ράταξής του. 

 

 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γιώτη Άννα (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
– Τμήμα Πολεοδομίας), Ζωϊδου Ασπασία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών 
& Εγκαταστάσεων), Κακίση Αμαλία (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασί-
νου) και Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων). 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

ΘΕΜΑ: 5ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίου επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας 
μπροστά στον κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25). 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 65/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 26790/24-09-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Η υπηρεσία μας, κατόπιν επισημάνσεων πολιτών και αυτοψίας που πραγματοποίησε, 
έχει διαπιστώσει την κατάληψη του πεζοδρομίου λόγω στάθμευσης οχημάτων επί του 
πεζοδρομίου  στην οδό Καβάλας έναντι του αριθμού 25. Στο σημείο αυτό υπάρχει διαμορφω-
μένος κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο  εξυπηρετείται και η έξοδος παρόδιων ιδιωτικών 
χωρών στάθμευσης. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι 1,80 μ. στο οποίο είναι τοποθετημένα 
εκ κατασκευής του χώρου μεταλλικά κολωνάκια. Η οδός Καβάλας είναι αμφίδρομος και λόγω 
του περιορισμένου πλάτους της οδού, οχήματα σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου στο σημείο 
καταστρέφοντας το τελευταίο κολωνάκι. Η υπηρεσία μας έχει αποκαταστήσει επανειλημμένα 
την φθορά και έχει αναφέρει το θέμα στο Τμήμα Τροχ. Αστυνόμευσης της Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής. Παρόλα αυτά το πρόβλημα εξακολουθεί, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
προσπέλαση των πεζών να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση των οχημάτων και να καταστρέφε-
ται ο εγκατεστημένος εξοπλισμός.   

Προκειμένου να παρεμποδίζεται η στάθμευση των αυτοκινήτων επί του  κοινοχρήστου 
πεζοδρομίου εξετάζεται η τοποθέτηση ενός επιπλέον μεταλλικού  εμποδίου (σε συνέχεια των 
υφισταμένων) επί του πεζοδρομίου στο σημείο, στο όριο του παρτεριού που είναι διαμορφω-
μένο, μεταξύ κρασπέδου και πλακών.  

Στην περίπτωση θετικής εισήγησης της Ε.Ποι.Ζω. προς το Δημοτικό Συμβούλιο και 
έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο σημείο, προκειμένου να παρεμποδίζεται 
η στάθμευση των αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου, με σκοπό την ανεμπόδιστη προσπέλαση 
των πεζών και των οχημάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών εμποδίων θα γίνει 
από την υπηρεσία μας.  

 Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για 
την τοποθέτηση ή μη των ζητούμενου εμποδίου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω. 

Εισηγείται ομόφωνα (στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

 προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την έγκριση τοποθέτησης εμποδίου επί του πεζοδρομίου στην οδό Καβάλας μπροστά στον 
κοινόχρηστο χώρο (έναντι του αριθμού 25) και συγκεκριμένα ενός επιπλέον μεταλλικού 
εμποδίου (σε συνέχεια των υφισταμένων) επί του πεζοδρομίου στο σημείο, στο όριο του 
παρτεριού που είναι διαμορφωμένο, μεταξύ κρασπέδου και πλακών προκειμένου να 
παρεμποδίζεται η στάθμευση των αυτοκινήτων επί του κοινόχρηστου πεζοδρομίου. Η 
προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών εμποδίων θα γίνει από την υπηρεσία.  

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

                                                                 
                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 26-09-2019 

                                                                                            Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.     
           
 
 
                                                                                            Γεώργιος Μαρκόπουλος 
                                                                                                      (Δήμαρχος) 


