
 

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: 7ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της 
εισόδου του υποκαταστήματος της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Γαλατσίου 141) επί 
της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5. 

 

 

 

 

 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 67/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 26786/24-09-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 15970/31-05-2019 αίτηση της Τράπεζας ALFA BANK 
(κατάστημα Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5, με την οποία ζητείται η 
παραχώρηση άδειας στάθμευσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του 
καταστήματος της τράπεζας, για τις εργάσιμες ώρες και μέρες.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),  
2. το άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τα μέτρα ρύθμισης οδικής 

κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
3. την  υπ’αρ. 5299/4-8-1992 Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 
4. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.   
5. Την υπ΄ αριθµ. 15970/31-05-2019 αίτηση της Τράπεζας ALFA BANK (κατάστημα Γαλατσίου 

141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5, με την οποία ζητείται η παραχώρηση άδειας 
στάθμευσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του καταστήματος της 
τράπεζας, για τις εργάσιμες ώρες και μέρες.  

6. Την  Μελέτη- Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων Τμήμα Συγκοινωνιών και 
Εγκαταστάσεων, που συνοδεύεται από απόσπασμα εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμμα-
τος. 

Στην υπ’αρ. 5299/4-8-1992 απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής την οποία σας 
διαβιβάζουμε συνημμένα, αναφέρονται τα κάτωθι: 

«…Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πρό των εισόδων 
των κτιρίων Τραπεζών, Υποκαταστημάτων αυτών, Ταχ. Ταμιευτηρίων και Δημ. Ταμείων. Το 
μήκος που θα ισχύει η απαγόρευση δεν θα υπερβαίνει τα (6) μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζε-
ται η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση μόνο για στάση (και όχι στάθμευση) ενός (1) 
οχήματος χρηματαποστολών, το οποίο εξαιρείται της εν λόγω απαγόρευσης τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Η παραπάνω ρύθμιση θα εφαρμόζεται μόνο σε δρόμους όπου η στάση και 
στάθμευση των οχημάτων είναι ελεύθερη, ενώ αντίθετα δεν θα εφαρμόζεται όπου αυτή 
απαγορεύεται είτε με υφιστάμενη σήμανση είτε με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. Η 
υπόψη ρύθμιση θα γίνεται είτε με κινητές πινακίδες Ρ-40 (η τοποθέτηση και άρση των οποίων 
θα ενεργείται με μέριμνα της Δ/νσης των Τραπεζών κ.λ.π.) είτε με σταθερές πινακίδες, 
ανάλογα με τις ειδικότερες κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών…» 

Σύμφωνα με το αρχείο της Υπηρεσίας µας και κατόπιν αυτοψίας επί της οδού Αγ. Γλυ-
κερίας αρ. 5, διαπιστώνεται ότι η οδός Αγ. Γλυκερίας είναι διπλής κατεύθυνσης, στο σημείο 
της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5 δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα των  δυο κατευθύνσεων, το 
οδόστρωμα έχει ενιαίο πλάτος 16 μέτρα (από κράσπεδο  έως κράσπεδο) και το πεζοδρόμιο 
στο ίδιο σημείο έχει πλάτος 4,00 μέτρα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου μας, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υφίσταται 
απαγόρευση στάσης - στάθμευσης.  

Σύμφωνα µε τις παραπάνω ισχύουσες διατάξεις δύναται να παραχωρηθεί (1) θέση 
στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της 
Τράπεζας ALFA BANK (κατάστημα Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας αρ. 5 για τις 
εργάσιμες ώρες και μέρες,  ώστε να διασφαλίζεται η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση του 
οχήματος  προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της τράπεζας. 

Η παραχώρηση µίας (1) θέσης στάσης (διαστάσεων 6,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος) 
στο ανωτέρω σημείο δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των 
διερχόμενων οχημάτων. Η υπόψη ρύθμιση θα γίνει με σταθερές πινακίδες. 

 



 

 

 

Η συνημμένη Μελέτη - Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από απόσπασμα του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:200, της Δ/νσης Τ.Υ., στο οποίο έχει αποτυπωθεί η 

ακριβής θέση στάσης του οχήματος και των πινακίδων, µε την ακόλουθη εφαρμογή 

σήμανσης:  

• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» 

• 2 σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. εκάστη και διαμέτρου 2’’ ίντσες 

• 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ- ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ  8:00 

π.μ. ΕΩΣ 2:30 μ.μ 

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  

Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης είναι υποχρέωση του αιτούντα και η 

τοποθέτηση τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου 

Γαλατσίου. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για 

την έγκριση ή μη θέση στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου του 

υποκαταστήματος της Τράπεζας ALFA BANK (κατάστημα Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγ. 

Γλυκερίας αρ. 5, από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από  8:00 π.μ. έως 2:30 

μ.μ, η ρύθμιση της οποίας θα γίνει με σταθερές πινακίδες, ώστε να διασφαλίζεται η ακώλυτη 

και ασφαλής προσέγγιση του οχήματος χρηματαποστολής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση. Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με 
τη ρύθμιση οδική κυκλοφορίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ΄ αριθμ. 5299/04-08-
1992 απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του 
Δήμου Γαλατσίου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15970/31-05-2019 αίτηση της Τράπεζας ALPHA 
BANK με τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

Εισηγείται ομόφωνα (στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την  έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15970/31-05-2019 αίτησης της Τράπεζας ALPHA BANK, για 
παραχώρηση άδειας στάσης ενός οχήματος χρηματαποστολής προ της εισόδου της Τράπεζας 
ALPHA BANK (κατάστημα Γαλατσίου 141) επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 5 στο Γαλάτσι, για τις 
εργάσιμες ώρες και μέρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 8:00 
π.μ. έως 2.30 μ.μ., ώστε να διασφαλίζεται η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση του οχήματος 
χρηματαποστολής, προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της τράπεζας. 

Η μία (1) θέση στάσης (διαστάσεων 6,00 μ. μήκος και 2,00 μ. πλάτος) στο ανωτέρω σημείο 

δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων. Η 
υπόψη ρύθμιση θα γίνει με σταθερές πινακίδες. 

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια: 
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» 

• 2 σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. εκάστη και διαμέτρου 1,5’’ ίντσες 

• 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΟΧΗΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ – ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 8:00 

π.μ. ΕΩΣ 2:30 μ.μ 

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  



 

 

 

Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης είναι υποχρέωση του αιτούντα και η 

τοποθέτηση τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου 

Γαλατσίου, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 

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

                                                                                            Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                           Γαλάτσι, 26-09-2019 

                                                                                           Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                                    

 
                                                                                          Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                   (Δήμαρχος) 

 


