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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: 28ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, 
για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 
«Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Γαλατσίου. 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 30/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 2648/30-01-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας (Γραμμή 1 «Άνω 
Γαλάτσι - Λαμπρινή (κυκλική)», έχουν καταγραφεί  προβλήματα διέλευσης των οχημάτων 
στην οδό Σκύρου 1-3 πριν την συμβολή με την οδό Γορτυνίας, λόγω σταθμευμένων 
οχημάτων.  Συγκεκριμένα παρατηρείται το φαινόμενο στην οδό Σκύρου 1-3 (αμέσως πριν 
την στάση αρ. 8 «ΣΚΥΡΟΥ» της Δημοτικής Συγκοινωνίας) να σταθμεύουν αυτοκίνητα  και 
στις δυο πλευρές και λόγω της στενότητας της οδού να δημιουργείται πρόβλημα διέλευσης 
στην κίνηση των λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων (απορριμματοφόρα, οχήματα 
εκτάκτου ανάγκης, κ.α.). 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Με την με αρ. 56 /2019 απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την «Τοποθέτηση οριοδεικτών για την 
διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στην λειτουργία της Γραμμής 1 
«Άνω Γαλάτσι - Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας» έχει εγκριθεί η 
τοποθέτηση οριοδεικτών σε διάφορες οδούς του Δήμου.  

 Σύμφωνα με τον Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) αρθ. 34 παρ. 13, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την παρ. 2 του αρθ.32 του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007) επιτρέπεται η 
τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) 
για την διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς.  

Στην Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14.11.2007) καθορίζονται οι προδιαγραφές 
κατασκευής και τοποθέτησης αυτών, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης 
οχημάτων και στο αρθρο 2 παρ. 2 : «Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώμα και 
την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώματος από το οδόστρωμα. Είναι κατασκευασμένοι 
από εύκαμπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόμοιο υλικό μεγάλης ελαστικότητας 
και υψηλής αντοχής. Το χρώμα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. 
ανάλογα με την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ 
(υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές 
ώρες.» και στο αρθ. 3 παρ.2: «Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, πλησίον 
του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνεται με ειδική κόλλα επί του 
ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των 
πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).» 

Στον Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) αρθ. 34 παρ. 2 προβλέπεται: «Η στάση ή στάθμευση οχή-
ματος απαγορεύεται : «β) Σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις 
αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων». 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνέχεια της με αρ. 56/2019 απόφασης Δ.Σ εξετάζε-
ται η τοποθέτηση οριοδεικτών οδό Σκύρου 1-3 πριν την συμβολή με την οδό Γορτυνίας, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής διέλευση των λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων 
(απορριμματοφόρα, οχήματα εκτάκτου ανάγκης, κ.α.). 

Προτείνεται επίσης η οριζόντια σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση επί του κρασπέδου για 
το ανωτέρω μήκος, προκειμένου να σημαίνεται η απαγόρευση στάθμευσης που προβλέπεται 
στον Κ.Ο.Κ. άρθρο 34. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει από τον Δήμου Γαλατσίου και η 
τοποθέτηση θα γίνει  από συνεργείο της υπηρεσίας μας. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για 
την έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών στην οδό Σκύρου 1-3 πριν την συμβολή με την οδό 
Γορτυνίας, για την διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα παραπάνω. 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την αποδοχή τοποθέτησης οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την 
οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία 
της Γραμμής 1 «Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (κυκλική)» της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου 
Γαλατσίου. 
  ........................................... 

                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 24-03-2020 

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


