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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: 17ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί της Λ. Βεΐκου 43.   

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 108/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 30962/06-11-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 25842/13-09-2019 αίτηση της εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών 
Λ.Βεϊκου 43 και Κορίνης», με την οποία ζητείται παραχώρηση η μίας (1) θέσης στάθμευσης 
για το ασθενοφόρο με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΟΡ 9115, 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 34 παρ.3.η. του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
3. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.   
4. Την υπ΄ αριθμ. 25842/13-09-2019 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΥΠΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών Λ.Βεϊκου 43 και 
Κορίνης» 

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

Η Υπηρεσία µας διενήργησε αυτοψία που επί της οδού Λ.Βεϊκου 43, όπου λειτουργεί  η 
εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.», κατά την 
οποία διαπίστωσε ότι η οδός Λ.Βεϊκου είναι διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα των  
δυο κατευθύνσεων, με μεγάλη κίνηση. Στο σημείο της Λ.Βεϊκου αρ. 43 το πεζοδρόμιο έχει 
πλάτος 2,40 μέτρα. Στην πρασιά του ακινήτου, υπάρχει διαμορφωμένη  είσοδος -ράμπα για 
την υποδοχή φορείων, ώστε από το ασθενοφόρο να φτάνει το φορείο εντός του κτιρίου. Στην 
συμβολή των πεζοδρομίων της Λ.Βεϊκου και οδού Κορίνης υπάρχει επέκταση πεζοδρομίου 
με διαμορφωμένο χώρο πρασίνου. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου και την εγκατεστημένη σήμανση, στο συγκεκριμένο σημείο 
δεν υφίσταται απαγόρευση στάσης - στάθμευσης. 

 Στον Ν.2696/ΦΕΚ57Α΄/23-3-1999 περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο άρθρο 34 παρ. 3.η αναφέρεται: «Η στάθμευση στο οδόστρωμα απαγορεύεται και 
[….] προ της εισόδου - εξόδου της προοριζόμενης για την διακίνηση ασθενών προς και από 
νοσοκομεία, κλινικές, και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά». 

Η τοποθέτηση µίας (1) θέσης στάσης ή προσωρινής στάθμευσης ασθενοφόρου οχή-
ματος (διαστάσεων 7,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος) στο ανωτέρω σημείο δεν θα παρεμπο-
δίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων. Η υπόψη ρύθμιση 
θα γίνει με σταθερές πινακίδες, χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. 

 Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί μπροστά στο ακίνητο στην οδό Λ.Βεϊκου αρ. 43, θα αρχί-

ζει 5,00 μέτρα από το αριστερό όριο του ακινήτου (Λ.Βεϊκου και Κορίνης) και θα εκτείνεται 

7,00 μέτρα προς το δεξί όριο του ακινήτου. Για να καταστεί η θέση αυτή λειτουργική πρέπει 

να αποξηλωθούν δυο μεταλλικά κιγκλιδώματα (μήκους 2,00 μ. έκαστο) που είναι τοποθετη-

μένα στο πεζοδρόμιο. Η διάρκεια της ρύθμισης αυτής θα έχει ισχύ από Δευτέρα έως 

Παρασκευή,  τις ώρες  6:00 π.μ. ΕΩΣ 21:00 μ.μ και Σάββατο 7:00 π.μ. ΕΩΣ 14:00 μ.μ 

Η σήμανση θα γίνει με τις εξής πινακίδες και υλικά: 
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-39 «Απαγορεύεται 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: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-
ΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:00. ΕΩΣ 21:00 και 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 π.μ. ΕΩΣ 14:00 μ.μ  

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  
• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  
• Κατάλληλη οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση. 
Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων και υλικών σήμανσης και η τοποθέτηση τους 

είναι υποχρέωση του αιτούντα και θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας. Υποχρέωση 



 

 

 

του αιτούντα είναι επίσης η αποξήλωση των δύο προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και η 
παράδοση τους στον Δήμο καθώς και η επαναφορά-επισκευή του πεζοδρομίου. Στο 
συνημμένο απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:200 που 
επισυνάπτεται στο παρόν, έχει αποτυπωθεί η ακριβής θέση στάσης του οχήματος και των 
πινακίδων, βάση του οποίου θα γίνει η εφαρμογή σήμανσης. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη τοποθέτησης μιας θέσης για την στάση ή προσωρινή στάθμευση ασθενοφόρου 
οχήματος, απαγορευμένης της στάθμευσης παντός άλλου οχήματος για συγκεκριμένες 
ημέρες και ώρες όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπροστά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.» που βρίσκεται επί των 
οδών Λ. Βεΐκου αρ. 43 στο Γαλάτσι, η ρύθμιση της οποίας θα γίνει με σταθερές πινακίδες, 
ώστε να διασφαλίζεται η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση ασθενοφόρου, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ.  25842/13-09-2019 αίτηση της 
εταιρείας «ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.» με τα συνημμένα σ’ αυτήν 
δικαιολογητικά. 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Εγκρίνει την τοποθέτηση μιας θέσης για την στάση ή προσωρινή στάθμευση ασθενοφόρου 
οχήματος, απαγορευμένης της στάθμευσης παντός άλλου οχήματος για συγκεκριμένες 
ημέρες και ώρες με ισχύ από Δευτέρα έως Παρασκευή από 6:00 έως 21:00 και Σάββατο από 
7:00 έως 14:00, μπροστά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΥΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Α.Ε.» που βρίσκεται επί των οδών Λ. Βεΐκου αρ. 43 στο 
Γαλάτσι, η ρύθμιση της οποίας θα γίνει με σταθερές πινακίδες, ώστε να διασφαλίζεται η 
ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση ασθενοφόρου. 

Η τοποθέτηση μιας (1) θέσης στάσης ή προσωρινής στάθμευσης ασθενοφόρου οχή-
ματος (διαστάσεων 7,00 µ. μήκος και 2,00 µ. πλάτος) στο ανωτέρω σημείο δεν θα παρεμπο-
δίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων. Η υπόψη ρύθμιση 
θα γίνει με σταθερές πινακίδες, χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. 

 Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί μπροστά στο ακίνητο στην οδό Λ. Βεΐκου αρ. 43, θα αρ-

χίζει 5,00 μέτρα από το αριστερό όριο του ακινήτου (Λ. Βεΐκου και Κορίνης) και θα εκτείνεται 

7,00 μέτρα προς το δεξί όριο του ακινήτου. Για να καταστεί η θέση αυτή λειτουργική πρέπει 

να αποξηλωθούν δύο μεταλλικά κιγκλιδώματα (μήκους 2,00 μ. έκαστο) που είναι τοποθετη-

μένα στο πεζοδρόμιο. Η διάρκεια της ρύθμισης αυτής θα έχει ισχύ από Δευτέρα έως 

Παρασκευή,  τις ώρες  6:00 π.μ. ΕΩΣ 21:00 μ.μ και Σάββατο 7:00 π.μ. ΕΩΣ 14:00 μ.μ 

Η σήμανση θα γίνει με τις εξής πινακίδες και υλικά: 
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-39 «Απαγορεύεται 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: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-
ΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6:00 ΕΩΣ 21:00 και 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 ΕΩΣ 14:00  

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  
• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  
• Κατάλληλη οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση. 

Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων και υλικών σήμανσης και η τοποθέτηση τους είναι 
υποχρέωση του αιτούντα και θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας.  

Επίσης υποχρέωση του αιτούντα είναι η αποξήλωση των δύο προστατευτικών κιγκλιδω-
μάτων (μήκους 2,00 μ. έκαστο) που είναι τοποθετημένα στο πεζοδρόμιο και η παράδοση 



 

 

 

τους στο Δήμο καθώς και η επαναφορά – επισκευή του πεζοδρομίου. Στο συνημμένο 
απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:200 που επισυνάπτεται στο 
παρόν, έχει αποτυπωθεί η ακριβής θέση στάσης του οχήματος και των πινακίδων, βάση του 
οποίου θα γίνει η εφαρμογή σήμανσης. 
..............................................                       
 
          

                                                                                      Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                   Γαλάτσι, 19-11-2019 

                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                               

 
                                                                                     Γεώργιος Μαρκόπουλος 
                                                                                               (Δήμαρχος) 


