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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: 27ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό 
………………… 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη 
του Σώματος το με αριθμ. 6007/06-03-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ. πρωτ. 34064/09-12-2019 και 34568/12-12-2019 αιτήσεις 
της κας Β. Σ., με την οποία ζητάει την διευκόλυνση πρόσβασης για την εξυπηρέτηση 
εμποδιζόμενου ατόμου με αναπηρία επί του πεζοδρομίου στην οδό ……………, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  

Σας γνωρίζουμε ότι με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/ΦΕΚ79 Α/2012)  άρθρο 
26  «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» 
και σύμφωνα με τις  Οδηγίες  Σχεδιασμού του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», προβλέπεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη  και 
ασφαλής  προσπέλαση και προσβασιμότητα  από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα  άτομα.  
         Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι λόγω του στενού 
πλάτους της οδού, τα οχήματα σταθμεύουν από την μια μεριά του δρόμου (μονή αρίθμηση). 
Λόγω του εντόνου προβλήματος της έλλειψης θέσεων στάθμευσης παρατηρείται ότι τα οχήματα 
σταθμεύουν με τρόπο που δεν παραμένει ικανός χώρος ανάμεσα τους για την διέλευση πεζού. 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Το πεζοδρόμιο στην οδό …….. έχει πλάτος 1,00 μ. και στα αριστερά της κύριας εισόδου του 
ακινήτου υπάρχει τσιμεντοϊστός της ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος πρακτικά αποκόπτει την δίοδο του 
πεζοδρομίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταργείται η ελεύθερη όδευση των πεζών, καθώς 
επίσης να εμποδίζεται η είσοδος στο ακίνητο. Μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου 
ακινήτου και για την διευκόλυνση πρόσβασης για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενου ατόμου με 
αναπηρία επί του πεζοδρομίου, είναι δυνατή η πρόβλεψη  διόδου-ράμπας. Συγκεκριμένα, η 
ράμπα διόδου που θα διαμορφωθεί μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου θα έχει 
μήκος 1,60μ, σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας  για  Όλους». Προκειμένου να 
σημανθεί η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το 
αρθ.29 παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά 
από την ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί 
επί του πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης 
του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα 
εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.  

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση θετικής εισήγησης της Ε.Ποι.Ζω. προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και χορήγησης άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην 
οδό ………, με σκοπό την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμε-
νων ατόμων, η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του 
αιτούντα.  
 Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. τη λήψη απόφασης για την 
χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό 
…………….. . 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις υπ΄ αριθμ. 34064/09-12-2019 και 34568/12-12-
2019 αιτήσεις της κ. Β. Σ. 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 34064/09-12-2019 και 34568/12-12-2019 αιτήσεων της κ. 
Β. Σ. για την άδεια κατασκευής ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στηνμπόδιστη 
πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. Συγκεκριμένα, η ράμπα διόδου 
που θα διαμορφωθεί μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου θα έχει μήκος 1,60μ, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω Οδηγίες «Σχεδιάζοντας  για  Όλους». Προκειμένου να σημανθεί η 
ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 
παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την 
ράμπα θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση και θα τοποθετηθεί επί του 
πεζοδρομίου πινακίδα με το σύμβολο της ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του 
πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει τόσο την πρόσβαση στο ακίνητο, όσο θα 
εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων.  

Στην περίπτωση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης ράμπας- πρόσβασης επί του πεζο-
δρομίου στην οδό  Συμβούλιο, με σκοπό την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και 
εμποδιζόμενων ατόμων, η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με 
έξοδα του αιτούντα.  

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

                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 24-03-2020 

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


