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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: 18ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 
23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού ……………… 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 20/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης του 
οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα δεκτή, θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 5999/06-03-
2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και 
Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι με την με αρ. 23/2016 αποφ. 
Δημοτικού Συμβουλίου έχει  εγκριθεί η παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού 
οχήματος, κατόπιν αιτήσεως του Α. Α.  για το με αρ. κυκλ. …… επιβατικό όχημα ιδιοκτησίας 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

του με οδηγό τον ίδιο, για την εξυπηρέτηση γιου του Α. Μ. – Ε.. Η θέση η έχει τοποθετηθεί  
στην οδό ……. 

Με την υπ΄ αριθμ. 300/07-01-2020 αίτηση του ο κ. Α. Θ.  ζητάει την μεταβολή του αριθμού 
κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος 
που έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση του ανήλικου εγγόνου του Α. Μ. – Ε. επί της οδού  
…..  όπου διαμένουν, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Στην συνέχεια, με την υπ΄ αριθμ. 3585/10-02-2020 αίτηση του ο κ. Α. Θ. ζήτησε την 
ακύρωση του με αρ. πρ.300/07-01-2020  αιτήματος.  

Σε επόμενη αίτηση με αρ. πρ. 3840/12-02-2020 ζήτησε την ανάκληση της με αρ. πρ. 
3585/10-02-2020 αίτησης του. 

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που είχαν υποβληθεί και ληφθεί υπόψιν για την 
έγκριση της θέσης με την με αρ. 23/2016 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε το 
δελτίο στάθμευσης και η άδεια οδήγησης που έχουν υποβληθεί φέρουν ημερομηνία λήξης 
02/07/2017. 
     Με την υπ΄ αριθμ. 300/07-01-2020 (αρχική) αίτηση του ο κ. Α. Θ., α) δηλώνει ότι ο Α. Α. 
έχει μετακομίσει από την οδό …. και β) ζητάει την μεταβολή των στοιχείων του οχήματος που 
θα κάνει χρήση της συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. …… επιβατικό 
όχημα ιδιοκτησίας του με οδηγό τον ίδιο, για την εξυπηρέτηση του ανήλικου εγγόνου του Α. Μ. 
– Ε. Υποβλήθηκε αντίγραφο της  αδείας κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης του αιτούντα και 
λοιπά δικαιολογητικά. Δεν προσκομίστηκε α) στοιχείο που να προκύπτει η εξουσιοδότηση 
ενεργειών για την εκπροσώπηση του ανήλικου και β) Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ. 

Με το με αρ. πρ.4449/18-02-2020 έγγραφο, ο Δήμος μας ενημέρωσε τον αιτούντα ότι η 
αίτηση μεταβολής των στοιχείων για την συγκεκριμένη θέση πρέπει να υποβληθούν από το 
άτομο που ασκεί την γονική επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου. 

Σχετικά με το θέμα της χρήσης της εν λόγω θέσης που έχει τοποθετηθεί  στην οδό ……., 
έχουμε λάβει τις με αρ. πρ.2926/03-02-2020, 3039/04-02-2020 και 4716/20-02-2020 αιτήσεις. 
Στην πρώτη εξ αυτών ζητείται ο έλεγχος της ισχύος της συγκεκριμένης θέσης και χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης λόγω κλήσης της Αστυνομίας. Στην δεύτερη αίτηση αναφέρεται ότι ο 
ιδιοκτήτης του με αρ. κυκλ. ….. οχήματος, έχει μετακομίσει και κάνει χρήση του χώρου μια 
φορά κάθε 15ημερο. Στην τρίτη αίτηση αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης του με αρ. κυκλ. …… 
οχήματος, έχει μετακομίσει. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, όπως δηλώνεται, είναι η θέση ΑΜΕΑ 
να παραμένει κενή για μεγάλο διάστημα ή κατειλημμένη από άλλα οχήματα και να αποτελεί 
αιτία αντεγκλήσεων των οδηγών και επιβολής κλήσεων από την Αστυνομία.  

Με το με αρ. πρ. 4448/18-02-2020 έγγραφο, ο Δήμος μας κάλεσε τον Α. Α. να υποβάλει σε 
ισχύ τα δικαιολογητικά που έχουν λήξει και να δηλώσει υπεύθυνα: α) Αν έχει την εκ του νόμου 
εξουσιοδότηση ενεργειών για την εκπροσώπηση του ανήλικου Α. Μ. – Ε., β)  διεύθυνση 
μόνιμης κατοικίας του ιδίου, γ) διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Α. Μ. – Ε. και δ)  ότι ο χώρος 
στάθμευσης ΑΜΕΑ που έχει παραχωρηθεί στην οδό ….. για το με αρ. κυκλ. …. επιβατικό 
όχημα με οδηγό τον ίδιο, εξακολουθεί να εξυπηρετεί τον Α. Μ. – Ε., σύμφωνα με τους όρους 
της με αρ. 23/2016 απόφασης Δ.Σ. Στο ανωτέρω έγγραφο δεν λάβαμε απάντηση. 

Με το με αρ. πρ. 5424/28-02-2020 απαντητικό ο κ. Α. Θ. προσκόμισε τα εξής στοιχεία: 
 
Α) απόσπασμα δικαστικού εγγράφου 
Β) δελτίο στάθμευσης Α.Μ.Α. με οδηγό τον Α. Α. σε ισχύ έως 31-5-2020 για το με αρ. 

κυκλ. ….. (αρχικό) 
Γ) αντίγραφο της  αδείας κυκλοφορίας του με αρ. κυκλ. …… οχήματος (αρχικό) 
Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Α. Α. ότι η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του Α. Μ. – Ε. είναι επί 

της οδού ……. στο Γαλάτσι. 
Κατόπιν των ανωτέρω και  συσχετισμού της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας μας, προέκυ-

ψε ότι με το θέμα σχετίζεται και η με αρ. πρ. 507/09-01-2020 αίτηση της κας Κ. Σ., μητέρας του 
Α. Μ – Ε. Στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται ότι η μόνιμη κατοικία της ιδίας και των παιδιών της  
είναι επί της οδού …….. και ζητείται ρύθμιση για την ευχερή διέλευση του Σχολικού 
λεωφορείου που εξυπηρετεί τον Α.μ.ε.α.  



 

 

 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει: 

1. Αίτηση για την τροποποίηση, την ανανέωση, μεταβολή ή εκ νέου παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος μπορεί να υποβληθεί από άτομο που ασκεί την γονική 
επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου ή έχει  εκ του νόμου εξουσιοδότηση ενεργειών. 

2. Οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει ληφθεί η με αρ. 23/2016 αποφ. Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν ισχύουν καθώς έχει γίνει αλλαγή διεύθυνσης τόσο του εξυπηρετούμενου όσο 
και του οδηγού.  

3. Εφόσον θέση ΑΜΕΑ στην οδό ………… παραμένει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι 
κατειλημμένη από άλλα οχήματα, αποτελεί αιτία αντεγκλήσεων των οδηγών και επιβολής 
κλήσεων από την Αστυνομία.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η θέση στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό …….. που 
έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 23/2016 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να καταργηθεί. 

Η αίτηση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμεα υποβάλλεται από άτομο που ασκεί 
την γονική επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου ή από όποιον έχει  εκ του νόμου εξουσιοδότηση 
ενεργειών για την εκπροσώπηση του ανήλικου και εφόσον επιθυμεί, θα πρέπει με δική του 
επιμέλεια να επανέλθει με νέα αίτηση, προσκομίζοντας το σύνολο των δικαιολογητικών σε 
ισχύ. 
 Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 
κατάργηση, την ανανέωση  ή την τροποποίηση των όρων παραχώρησης που αφορούν στην 
θέση στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό ……., που έχει παραχωρηθεί με την 
23/2016 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση του Α. Μ. – Ε. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την με αρ. 23/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. πρωτ.  300/07-01-2020  αίτηση του κ. Α. Θ. καθώς και τα ανωτέρω 
έγγραφα και στοιχεία,   

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. 300/07-01-2020 αίτησης του κ. Α. Θ., για τη μεταβολή του 
αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού 
οχήματος που του έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση του εγγονού του Α. Μ. – Ε. και έχει 
τοποθετηθεί επί της οδού …….., με την αριθμ. 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι 
σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο από άτομο που ασκεί την γονική επιμέλεια του 
ανήλικου δικαιούχου ή έχει εκ του νόμου εξουσιοδότηση ενεργειών. Σε συνέχεια, εισηγείται την 
κατάργηση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την αριθμ. 
23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού …….., διότι 
προκύπτει από τα στοιχεία ότι  έχει γίνει αλλαγή διεύθυνσης τόσο του εξυπηρετούμενου όσο 
και του οδηγού. 

 Σε περίπτωση που η κατάργηση αυτή εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποξήλωση 
των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου 
Γαλατσίου. 
..............................................                                
         

                                                                                    Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                 Γαλάτσι, 24-03-2020 

                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                   Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                             (Δήμαρχος) 


