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ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  
Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 10ης Νοεμβρίου 2020 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια ζώ-
σης 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, με αριθμ. 
πρωτ. 24696/06-11-2020, του Προέδρου – Δημάρχου κ. Μαρκόπουλου Γεώργιου, η οποία 
(πρόσκληση) δόθηκε σε κάθε ένα μέλος όπως (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με 
όπως 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  
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. 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. 
 

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελευ-
θερίου Εμμανουήλ, Μπούρα Χριστίνα και Οικονόμου Αναστάσιος. 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Ζωϊδου Ασπασία (Δ/νση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων) και Κακίση Αμαλία (Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου). 

 Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

ΘΕΜΑ: 1ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Ανάκληση της με αρ. 70/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Έγκριση 
της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις ανάγκες της 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)», προκειμένου να 
επανυποβληθεί το θέμα για λήψη απόφασης – εισήγησης από την Επ. Ποι.Ζω, η οποία θα διαβιβα-
στεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

 
 
 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 93/2020 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 23505/23-10-2020 έγγραφο του 
κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει 
ως εξής: 

Με την με αρ. πρ. 15368/23-07-2020 αίτηση του ο κ. Κοράλλης Μ. Παναγιώτης Πολ. Μηχανι-
κός, ανάδοχος του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)» υπέβαλε την 
Κυκλοφοριακή Μελέτη προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος (από οδό Ακτημόνων  έως 
οδό  Φιλοθέης) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου. 

Η ανωτέρω Κυκλοφοριακή Μελέτη αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω 
κατάληψης του οδοστρώματος της οδού Δρυόπιδος (από οδό Ακτημόνων  έως οδό  Φιλοθέης), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση που περιλαμβάνεται, προκειμένου να εκτελε-
στούν οι εργασίες του εν λόγω έργου. Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την εκτέλεση 
των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο ζητείται να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, κατόπιν της λήψης των σχετικών εγκρίσεων 
των αρμοδίων Υπηρεσιών.  

Η ανωτέρω αίτηση και Κυκλοφοριακή Μελέτη διαβιβάστηκαν με το υπ΄ αριθμ. 15829/29-7-
2020 έγγραφο προς την Επ.Ποι.Ζω., η οποία αφού εξέτασε το θέμα, εξέδωσε την με αρ. 70/2020 
απόφαση έγκρισης της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για 
τις ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)». 

Στην συνέχεια και αφού η ανωτέρω απόφαση αποστάλθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής, λάβαμε το με αρ. πρ. 73672/18850/16-10-2020 έγγραφο της σχετικά με το θέμα, με το 
οποίο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο νομότυπος έλεγχος, ζητείται να κατατεθεί συμπληρωματικά 
απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, επι τη βάσει της ισχύος του άρθρου 94 του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 

Α΄/07-05-2020), οπού αναφέρεται ότι η Επ.Ποι.Ζω «Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:… ν) το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.». Το άρθρο 82 «Ρύθμιση 
κυκλοφορίας», του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) 
αφορά στην διαδικασία έγκρισης κυκλοφοριακών μελετών.  

Κατόπιν αυτών καλείται η Ε.Ποι.Ζω για την ανάκληση της με αρ. 70/2020 απόφασης  σχετικά 
με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις 
ανάγκες της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος), 
προκειμένου να επανυποβληθεί το θέμα για λήψη απόφασης- εισήγησης  από την Επ.Ποι.Ζω., η 
οποία θα διαβιβαστεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 94 του 
Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07-05-2020). 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73672/18850/16-10-2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με το θέμα, με το οποίο προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
νομότυπος έλεγχος, ζητείται να κατατεθεί συμπληρωματικά απόφαση Δημοτικού συμβουλίου, επί τη 
βάσει της ισχύος του άρθρου 94 του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄/07-05-2020), οπού αναφέρεται ότι η 
Επ.Ποι.Ζω «Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:… ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των 
άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.». Το άρθρο 82 «Ρύθμιση κυκλοφορίας», του Ν.3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) αφορά στην διαδικασία έγκρισης κυκλοφο-
ριακών μελετών.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Ανακαλεί τη με αρ. 70/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Έγκριση της 
Κυκλοφοριακής Μελέτης προσωρινών ρυθμίσεων στην οδό Δρυόπιδος για τις ανάγκες της εκτέλεσης 
του έργου «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)», προκειμένου να επανυπο-



 

 

 

βληθεί το θέμα για λήψη απόφασης – εισήγησης από την Επ. Ποι.Ζω, η οποία θα διαβιβαστεί προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

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

            
                                                                                                     Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                           Γαλάτσι, 11-11-2020 
                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
                                                                                    

 
                                                                                                    Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                               (Δήμαρχος) 

 


