
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 13ης Ιουλίου 2020 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 
14282/09-07-2020, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία (πρόσκλη-
ση) 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 τροπο-
ποιήθηκαν 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. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

6. Ελευθερίου Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κάζα-
γλη Αναστασία, Μπούρα Χριστίνα 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 Υπηρεσίας Δόμησης Πολεοδομίας και Χωροταξίας) και 
Κακίση Αμαλία (Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου). 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

 
ΘΕΜΑ: 24ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για τον Οργανισμό «Θεόφιλος» επί της οδού 
Μ. Μπότσαρη αρ. 8. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 63/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 13709/03-07-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 3629/10-2-2020 αίτηση της «Θεόφιλος Φιλανθρωπική 
– Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» που βρίσκεται στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 8, με την οποία 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

ζητείται χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση  λειτουργικών αναγκών, για 
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),  

2. την με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β΄24-6-1993 για τις ισχύουσες 
διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης  

3. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.  
4.  Την υπ΄ αριθμ. 3629/10-2-2020 αίτηση της «Θεόφιλος Φιλανθρωπική – Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία»  
Με την με αρ. πρ. 3629/10-2-2020 αίτηση της «Θεόφιλος Φιλανθρωπική – Μη Κερδοσκο-

πική Εταιρεία», ζητείται χορήγηση άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ. 
Μπότσαρη αρ.8 στο Γαλάτσι, όπου μισθώνει ισόγειο χώρο για την εξυπηρέτηση λειτουργικών 
αναγκών. Σύμφωνα µε τις παραπάνω ισχύουσες διατάξεις και κατόπιν αυτοψίας που  
διενεργήθηκε στο σημείο,  που επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 8, δύναται να παραχωρηθεί (1) 
θέση φορτοεκφόρτωσης (διαστάσεων 6,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος) στο ανωτέρω σημείο, 
όπου δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων 
οχημάτων, για την ολιγόχρονη στάθμευση οχημάτων, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά 
λειτουργικών αναγκών. 

Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί στα αριστερά της εισόδου του κτιρίου στην οδό Μ. Μπό-
τσαρη αρ.8, μπροστά στο ισόγειο κατάστημα, µε την ακόλουθη εφαρμογή σήμανσης:  
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» 
• 2 σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. εκάστη και διαμέτρου 2’’ ίντσες 

• 2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩ-
ΣΗΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μ. Κ.Ο.» - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ  
9:00 π.μ. ΕΩΣ 5:00 μ.μ.  
• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  
• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  

Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτού-
ντα και η τοποθέτηση τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του 
Δήμου Γαλατσίου. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ.8 στο 
Γαλάτσι για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της «Θεόφιλος Φιλανθρωπική – Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία», σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 3629/10-2-2020 αίτηση της «Θεόφιλος 
Φιλανθρωπική – Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τις  

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010),  

2. την με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ.Β΄24-6-1993 για τις ισχύουσες 
διατάξεις για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης  

3. Την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Γαλατσίου.  
 
 
 

 



 

 

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Την  αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 3629/10-2-2020 αίτησης της «Θεόφιλος Φιλανθρωπική – 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» που βρίσκεται στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 8, με την οποία 
ζητείται χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών.   

Η μία (1) θέση φορτοεκφόρτωσης θα τοποθετηθεί επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 8, 
(διαστάσεων 6,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος), όπου δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, για την ολιγόχρονη στάθμευση 
οχημάτων, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών. 

Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί στα αριστερά της εισόδου του κτιρίου στην οδό Μ. Μπό-
τσαρη αρ. 8, μπροστά στο ισόγειο κατάστημα, µε την ακόλουθη εφαρμογή σήμανσης:  
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» 
• 2 σωλήνες γαλβανιζέ μήκους 3,30 μ. εκάστη και διαμέτρου 2’’ ίντσες 

•         2 πινακίδες ΠΡ (0,23 μ. ύψος Χ 0,42 μ. πλάτος) με το κείμενο: ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚ-
ΦΟΡΤΩΣΗΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μ. Κ.Ο.» - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΩΡΕΣ  9:00 π.μ. ΕΩΣ 5:00 μ.μ.  

• 1 πινακίδα ΠΡ-4 α  
• 1 πινακίδα ΠΡ-4 γ  

Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτού-
ντα και η τοποθέτησή τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του 
Δήμου Γαλατσίου. 
........................................... 

 
                                                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                   Γαλάτσι, 17-07-2020 
                                                                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                      Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                 (Δήμαρχος) 


