
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α  
Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 01ης  Οκτωβρίου 2021 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις Εγκυ-
κλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 
643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλι-
σης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγρα-
φα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020),  ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 25388/27-
09-2021, 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 (ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ) και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν επτά (7) 
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 (Νατάσα) 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 (Μάνος) Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 
Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπούρα Χρι-
στίνα και Οικονόμου Αναστάσιος. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 
 

ΘΕΜΑ: 10ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σκουφά αρ. 38. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 78/2021 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος το με αριθμ. 25553/29-09-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 11835/25-05-2021 αίτηση της κας Ζ. Ι. – Ε. με την οποία ζητάει 
άδεια τοποθέτησης εμποδίου στην είσοδο χώρου στάθμευσης επι της οδού Σκουφά αρ.38, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας στο εν λόγω σημείο δεν διαπιστώθηκε η 
κατάληψη του πεζοδρομίου από σταθμευμένα οχήματα.  

Στην ως άνω αίτηση δεν προσκομίστηκαν επίσημα σχέδια της Οικ. Αδείας  της διαμόρφωσης των 
χώρων στάθμευσης του ακινήτου και του σημείο εισόδου- εξόδου αυτών. 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Τα αναφερόμενα θέματα της αίτησης αφορούν την απαγόρευση στάθμευσης στις εισόδους-
εξόδους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, η οποία ρυθμίζεται από το  άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ (Ν.2696/99-
ΦΕΚ57/τ.Α΄/23-3-99), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι η κατάλληλη σήμανση των ιδιωτικών χωρών στάθμευσης γίνεται εντός του 
ορίου της ιδιοκτησίας-(Ρυμοτομική Γραμμή) και είναι δικαίωμα των ιδιωτών, σύμφωνα με τα επίσημα 
έγγραφα που διαθέτουν (οικοδομική άδεια, κ.λ.π.) και περεταίρω η απαγόρευση στάθμευσης στις 
εισόδους-εξόδους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης ρυθμίζεται από το  άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ (Ν.2696/99-
ΦΕΚ57/τ.Α΄/23-3-99), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την χορή-
γηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο χώρου στάθμευσης επι της οδού Σκουφά αρ. 
38. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 11835/25-05-2021 αίτηση της κ. Ζ. Ι. – Ε.  

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11835/25-05-2021 αίτησης της κ. Ζ. Ι. – Ε. με την οποία 

ζητάει άδεια τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο χώρου στάθμευσης επί της οδού Σκουφά αρ. 38, 
διότι κατόπιν αυτοψίας του αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας στο εν λόγω σημείο δεν διαπιστώθη-
κε η κατάληψη πεζοδρομίου από σταθμευμένα οχήματα προκειμένου να εξεταστεί η σκοπιμότητα 
τοποθέτησης σταθερών εμποδίων επί του πεζοδρομίου. 

Επισημαίνεται ότι η σήμανση των ιδιωτικών χωρών στάθμευσης γίνεται εντός του ορίου της 
ιδιοκτησίας - (Ρυμοτομική Γραμμή) και είναι δικαίωμα των ιδιωτών, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα 
που διαθέτουν (οικοδομική άδεια, κ.λ.π.) και περεταίρω η απαγόρευση στάθμευσης στις εισόδους-
εξόδους ιδιωτικών χώρων στάθμευσης ρυθμίζεται από το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99-
ΦΕΚ57/τ.Α΄/23-3-99), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
  ...........................................                          
                                        

                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 04-10-2021 

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


