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ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Της 17ης Μαρτίου 2020 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 17 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
13:00, η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της 
«δια περιφοράς» σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 55/Α΄/11-03-2020 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που 
αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύ-
σεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), 
ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 6629/13-03-2020, 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. 
 

 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 
 
ΘΕΜΑ: 17ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού ……………... 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 19/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
του Σώματος το με αριθμ. 6009/06-03-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι με την με αρ. 228/2011 αποφ. 
Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 
για την εξυπηρέτηση δικαιούχου, για το με αρ. κυκλ. ……. επιβατικό όχημα, η οποία έχει 
τοποθετηθεί στην οδό …………... Με την 434/2017 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της συγκεκριμένης θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, για το με αρ. κυκλ. …….. επιβατικό όχημα. 
        Κατόπιν της με αρ. πρ. 7540/14-03-2019 καταγγελίας της κας Φ. Ά., που αφορούσε στην 
συγκεκριμένη θέση στάθμευσης, η Υπηρεσία μας άμεσα πραγματοποίησε έλεγχο των 
κατατεθειμένων δικαιολογητικών τα οποία βρέθηκαν σε ισχύ. Πέραν αυτού δεν είχε κατατεθεί 
στην Υπηρεσία μας μεταβολή  των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η εν λόγω θέση 
στάθμευσης.  

Κατά τα λοιπά αναφερόμενα στην καταγγελία περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Α) πληροφορίες ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  
Β) εν γένει συμπεριφορά πολίτη και 
Γ) στον τρόπο χρήσης του χώρου στάθμευσης 

Κατόπιν επόμενου ελέγχου, η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρ. 32468/21-11-2019 έγγραφο της 
ζήτησε από τον δικαιούχο να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, προκειμένου να 
εξεταστεί το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στο ανωτέρω 
έγγραφο μας, με την με αριθμ. 32713/25-11-2019 απάντηση υποβλήθηκαν δικαιολογητικά. 

Περεταίρω, κατόπιν αυτοψίας στο σημείο και για λόγους τόσο κυκλοφοριακούς όσο για 
λόγους εξυπηρέτησης της θέσης στάθμευσης, προτείνεται η μεταφορά της σε νέα θέση επί της 
οδού …….. όπου διαμένει ο δικαιούχος. Η οδός ……. στο συγκεκριμένο σημείο έχει ικανό πλάτος 
οδοστρώματος, δεν υπάρχει απαγόρευση στάθμευσης και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν 
δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων. Σε περίπτωση που η μετατόπιση αυτή 
εγκριθεί, η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από 
συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου και θα υλοποιηθεί μπροστά στην είσοδο του κτιρίου επί της οδού 
Ζήριας αρ. 1. 
       Κατόπιν αυτών σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω στοιχεία και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε 
προς το Δ.Σ. προκειμένου για:  
α) την επανεξέταση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την 
εξυπηρέτηση του κ. Φ. Ι. με τους ορούς και προϋποθέσεις των με αρ. 228/2011 και 434/2017 
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.  
β) Την μετατόπιση της ως άνω θέσης η οποία έχει τοποθετηθεί στην οδό ……. σε νέα θέση επί 
της οδού ….  
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις με αρ. 228/2011 και 434/2017 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία,   
 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Α) Την διατήρηση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την 
εξυπηρέτηση του κ. Φ. Ι. με τους ορούς και προϋποθέσεις των με αρ. 228/2011 και 434/2017 
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Β) Την μετατόπιση της ως άνω θέσης η οποία έχει τοποθετηθεί στην οδό …….. σε νέα 
θέση επί της οδού ……, για λόγους  κυκλοφοριακούς και για λόγους εξυπηρέτησης της 
θέσης. Σε περίπτωση που η μετατόπιση αυτή εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η 
μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από 
συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου και θα υλοποιηθεί στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού 
……. 

Για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος θα τηρηθούν τα ακόλουθα: 
1. Όταν λήγει η γνωμάτευση ΚΕΠΑ θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα 

καταργείται η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της 
θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει 
προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την 
παραχωρηθείσα θέση.  

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση 
στάθμευσης, ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα 
δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι 
ακόμα έχει ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης.  

 
3. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός 

κυκλοφορίας οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.  



 

 

 

    Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευ-
σης παύουν να ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα.   

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

                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 24-03-2020 

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


