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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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: 20ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Ανάκληση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 
Κολοκοτρώνη αρ. 17. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 111/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 30949/06-11-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 28592/11-10-2019 αίτηση των Γιώτη Ιωάννη και λοι-
πών, με την οποία ζητείται η ανάκληση της αδείας απαγόρευσης στάθμευσης λόγω 
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17, για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτή.  

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι με την με αρ. 382/2014 αποφ. 
Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η παραχώρηση χώρου στάθμευσης για τις λειτουργικές 
ανάγκες φορτοεκφόρτωσης του καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17, με 
απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στις ώρες λειτουργίας καταστημάτων. Στην ως άνω 
απόφαση επίσης αναφέρεται: «Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παραχωρηθεί-
σας θέσης σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω 
έκτακτης ανάγκης». Στην με αρ. 98/2014 απόφαση της Επ. Ποι.Ζω. και στην με αρ. 06/2014 
Τεχνική Έκθεση - Μελέτη που αφορά την εν θέματι απαγόρευση, αυτή ορίζεται : «να ξεκινά 
στα πέντε (5,00) μέτρα από την τομή των οικοδομικών γραμμών των οδών Κολοκοτρώνη και 
Δερβενακίων και να εκτείνεται για δέκα (10,00) μέτρα επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17» και 
επίσης αναφέρεται ότι: «η προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνει με επιμέλεια των αιτούντων και 
υπό τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας».   

Σε αυτοψία της Υπηρεσίας μας στις 15-10-2019 στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 17, διαπι-
στώθηκε ότι επί του οδοστρώματος υπήρχε κινητό μεταλλικό εμπόδιο με αναγραφή επάνω 
σε αυτό στοιχείων της απαγόρευσης, χωρίς περαιτέρω καθετή σήμανση πινακίδων επί του 
πεζοδρομίου. 

Σε αυτοψία της Υπηρεσίας μας στις 18-10-2019 στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 17, διαπι-
στώθηκε ότι είχαν τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου δυο πινακίδες Ρ-40 (απαγόρευση 
στάσης-στάθμευσης) συνοδευόμενες από πρόσθετες  πινακίδες με κείμενο. Διαπιστώθηκε 
επίσης η σταθερή τοποθέτηση δύο πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος μπροστά 
στην είσοδο του καταστήματος.  

Στον Δήμο μας δεν υπάρχει Κανονισμός χορήγησης σχετικών αδειών φορτοεκφόρτωσης , 
καθώς και δεν περιλαμβάνεται σχετική κατηγορία στην με αρ. 273/2018 απόφαση Δ.Σ. για 
την έγκριση της επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον καθορισμό του 
συντελεστή τελών. Ως εκ τούτου, το θέμα του καθορισμού θέσεων φορτοεκφόρτωσης γενικής 
χρήσης είναι αντικείμενο  Κυκλοφοριακής Μελέτης Στάθμευσης, δεδομένης της ανάγκης 
γενικής αντιμετώπισης του θέματος, τόσο στους κεντρικούς όσο και στις τοπικές οδούς. 
Θέματα όπως οι όροι χρήσης, το ωράριο τροφοδοσίας, ο καθορισμός των αναγκών και των 
θέσεων, πρέπει να εκτιμηθούν συνολικά και να προσδιοριστούν συγκεκριμένα. Η μεμονωμέ-
νη παραχώρηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης για συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί, καθώς το θέμα της φορτοεκφόρτωσης αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που 
διακινούν ή προμηθεύονται προϊόντα, με κοινά χαρακτηριστικά (καθημερινή διακίνηση,  
έλλειψη χωρών στάσης-στάθμευσης, παρακώληση της κυκλοφορίας κ.τ.λ.). Το θέμα του 
καθορισμού θέσεων φορτοεκφόρτωσης είναι αντικείμενο Κυκλοφοριακής Μελέτης Στάθμευ-
σης και ακόλουθα Κανονιστικής Απόφασης καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων 
ισχύος. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας δεν έχει το πλαίσιο αξιολόγησης σχετικών θεμάτων. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης σχετικά με 
την ανάκληση ή μη της απαγόρευσης στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων 
επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 28592/11-10-2019 αίτηση των Γιώτη 
Ιωάννη και λοιπών.  

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την  απόρριψη της υπ΄ αριθμ. 28592/11-10-2019 αίτησης των Γιώτη Ιωάννη και λοιπών, για 
ανάκληση της άδειας απαγόρευσης στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κολοκοτρώ-



 

 

 

νη αρ. 17, η οποία έχει παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 382/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου που καθορίζει και ορίζει τις προϋποθέσεις αυτής. 

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

                                                                                      Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                   Γαλάτσι, 19-11-2019 

                                                                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                      Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                 (Δήμαρχος) 


