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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 18ης Νοεμβρίου 2019 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. 
πρωτ. 31715/14-11-2019, 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   
έξι (6) 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. Κορρές Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

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

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

 
Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάζα-
γλη Αναστασία, Δήμος Κωνσταντίνος και Οικονόμου Αναστάσιος. 
 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων), Ζωϊδου 
Ασπασία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), Γιώτη Άννα 
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πολεοδομίας), Κακίση Αμαλία (Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου) και Μαργέλου Ειρήνη (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων). 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

 

ΘΕΜΑ: 9ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αθηναίων αρ. 24.   

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 100/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 30963/06-11-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 30533/01-11-2019 αίτηση του κ. Γκούφα Κων/νου με την 

οποία ζητάει την παραχώρηση  χώρου στάθμευσης οχήματος για την εξυπηρέτηση του επί 

της οδού Αθηναίων 24 όπου διαμένει, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Οι ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης είναι το εδάφιο 

δ του άρθρου 1 της με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ. Β΄ 24-6-1993 

σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και την παρ, 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται και όσοι παθό-

ντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

1.Ν. 490/76 άρθρο 1 (ΦΕΚ 331Α΄) Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που 

λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. 

2.Ν. 1798/88 άρθρο 16 (ΦΕΚ 166Α΄ ) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν πλήρη παράλυση 

των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών σοβαρή κινητική αναπηρία:  

Α. του ενός ή των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% 

Β. του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δυο 

άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία  τα 40% 

τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο 

Γ. ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 

3. Ν. 1882/90 άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α΄) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες 

• Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό 

συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις 

• Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό 

αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία. 

• Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία  

• Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου  

• Πάσχοντες από αιμορροφιλία 

4.Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129Α΄ ) ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ. 

αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες. 

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω αίτηση, ο αιτών ζητά την παραχώρηση χώρου 

στάθμευσης οχήματος, για την εξυπηρέτηση του επί της οδού Αθηναίων 24. Δεν προσκομί-

στηκαν, τα ακόλουθα: 

Α) Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α 

Β) Δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής θέσης στάθμευσης στο Γαλάτσι. 

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

την παραχώρηση ή μη της ζητούμενης θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Αθηναίων 

αρ. 24.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30533/01-11-2019 αίτηση του κ. 
Γκούφα Κων/νου με τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

 

 

 

 



 

 

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την  έγκριση της υπ΄ αριθμ. 30533/01-11-2019 αίτησης του κ. Γκούφα Κων/νου, για 
παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος για την εξυπηρέτηση του επί της οδού Αθηναίων 
24 όπου διαμένει, για το υπ΄ αριθμ. ΙΗΗ 2112 όχημα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με 
αυτόματη διακοπή μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος. 

Η σήμανση θα γίνει με τις εξής πινακίδες και υλικά: 
1. Δύο (2) πινακίδες Ρ 39 (Απαγορεύεται η στάθμευση).  
2.  Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30) και 
διαμέτρου 2’’ ίντσες. 
3. Δύο (2) πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΗΗ 
2112 Ι.Χ. 
4. Μία (1) πινακίδα ΠΡ-4α (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ- 39 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού). 
5. Μία (1) πινακίδα ΠΡ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ- 39 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού). 

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνερ-
γείο του Δήμου Γαλατσίου και θα υλοποιηθεί μπροστά στο ακίνητο επί της Αθηναίων αρ. 24.  
..............................................                       
 
          

                                                                                      Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                   Γαλάτσι, 19-11-2019 

                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                               

 
                                                                                     Γεώργιος Μαρκόπουλος 
                                                                                               (Δήμαρχος) 


