ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
22ας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
της 15ης Σεπτεμβρίου 2020
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου πραγματοποίησε δημόσια συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» σύμφωνα με την Εγκύκλιο
40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο
18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 19162/11.09.2020, που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με email σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και
στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν τριάντα (30) μέλη.
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., η οποία αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ανακοινώσεων.
3. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γραμματέας Δ.Σ.
4. ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος
5. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αντιδήμαρχος
6. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Αντιδήμαρχος
7. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιδήμαρχος
8. ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Αντιδήμαρχος
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
Αντιδήμαρχος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 35 ου θέματος Η.Δ.
10. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος
11. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
Δημοτικός Σύμβουλος
12. ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
13. ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
14. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
15. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΩΝ (ΜΕΜΟΣ)
Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ
Δημοτική Σύμβουλος
20. ΚΚΑΖΑΓΛΗ ΝΑΤΑΣΑ
Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3 ου
θέματος Η.Δ.
21. δΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δημοτικός Σύμβουλος
22. ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
23. ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δημοτική Σύμβουλος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4 ου
θέματος Η.Δ.
24. ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημοτική Σύμβουλος
25. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
26. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
27. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ψήφιση του
4ου θέματος Η.Δ.
28. ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
29. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΙΚΑ)
Δημοτική Σύμβουλος
30. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δημοτικός Σύμβουλος
1.
2.

ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΠΙΔΑ - ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκληράκης Ιωάννης, Παναγιωτακοπούλου
Ασπασία και Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη.
Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Ματσικούδη Σταυρούλα (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Λογιστηρίου
& Προϋπολογισμού), Παναγιωτίδου Άννα (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής) και Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητήρας).
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη.
Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 37ο της Ημερήσιας Διάταξης
«Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Φιγαλείας αριθ.
6 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 197/2020
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του
Σώματος το αριθ. πρωτ. 17205/21-08-2020 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε:
Α) την υπ΄ αριθμ. 1146/ 15-01-2020 αίτηση του κ. Μ. Δ. εκ μέρους της εταιρείας ΕΙΣ.
ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ, με την οποία ζητείται χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Φιγαλείας
αρ. 6, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
Β) την με αρ. 64/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα
της ανωτέρω υποβληθείσας αίτησης,

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Την αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 1146/15-1-2020 αίτησης του κ. Μ. Δ. εκ μέρους της εταιρείας
ΕΣ ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Η μία (1) θέση φορτοεκφόρτωσης θα τοποθετηθεί επί της οδού Φιγαλείας αρ. 6, (διαστάσεων 8,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος), όπου δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, για τη φορτοεκφόρτωση οχημάτων της ως άνω εταιρείας,
προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών.
Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί επί της οδού Φιγαλείας αρ. 6, 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 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
«ΕΣ ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ»
•
1 πινακίδα ΠΡ-4 α
•
1 πινακίδα ΠΡ-4 γ
Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα
και η τοποθέτησή τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου.
Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 64/2020 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ΄ αριθμ. 1146/15-1-2020 αίτηση του κ. Μ. Δ. εκ μέρους της εταιρείας ΕΣ
ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ.
Μειοψηφούντων των κ.κ. Ζώμπου, Μπούρα, Μαγκανάρη οι οποίοι καταψηφίζουν, Χαραλαμπίδης
και Ιμπριάλος απέχουν της ψηφοφορίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται την υπ΄ αριθμ. 1146/15-1-2020 αίτηση του κ. Μ. Δ. εκ μέρους της εταιρείας ΕΣ
ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ που βρίσκεται στην οδό Φιγαλείας αρ. 6, με την οποία ζητείται χορήγηση άδεια
φορτοεκφόρτωσης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
Η μία (1) θέση φορτοεκφόρτωσης θα τοποθετηθεί επί της οδού Φιγαλείας αρ. 6, (διαστάσεων 8,00 µ. µήκος και 2,00 µ. πλάτος), όπου δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, για τη φορτοεκφόρτωση οχημάτων της ως άνω εταιρείας,
προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών.
Η θέση αυτή θα τοποθετηθεί επί της οδού Φιγαλείας αρ. 6, μπροστά στο ισόγειο κατάστη2

μα, 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 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
«ΕΣ ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ»
•
1 πινακίδα ΠΡ-4 α
•
1 πινακίδα ΠΡ-4 γ
Η προμήθεια των ανωτέρω πινακίδων σήμανσης και υλικών είναι υποχρέωση του αιτούντα
και η τοποθέτησή τους θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου.
……………………………..
Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι, 16-09-2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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