
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α  
Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 15ης  Απριλίου 2022 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 15 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 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 σύγκλισης και λήψης αποφά-
σεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 
Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020),  ύστερα από πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 9379/11-04-2022, 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 πέντε (5) 
μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. Ελευθερίου Εμμανουήλ (Μάνος) Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

3. Αργυρός Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Μπάστας Κωνσταντίνος Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σπηλιοπούλου 
– Χρυσάγη Κωνσταντίνα, Σκληράκης Ιωάννης, Δήμος Κωνσταντίνος και Μπούρα Χριστίνα. 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 

 
ΘΕΜΑ: 3ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης 
αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού ……….. αρ. …, με την με αριθμ. 176/2019 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 27/2022 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος το με αριθμ. 9468/12-04-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 7206/18-03-2022 αίτηση του κ. Λ. Σ. με την οποία ζητάει την 
μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης 
αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση του επί της οδού  ……..  αρ. … 
όπου διαμένει, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 
     Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι με την με αρ. 176/2019 αποφ. Δημοτικού 
Συμβουλίου είχε εγκριθεί η παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, κατόπιν αιτήσεως 
του κ. Λιγνού Στυλιανού για την εξυπηρέτηση του, για το με αρ. κυκλ. ……… επιβατικό όχημα, στην 
οδό …………..  αρ. …. 

Με την ως άνω αίτηση, ζητείται η μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, για το με αρ. κυκλ. …….. 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

επιβατικό όχημα και υποβλήθηκε αντίγραφο της  αδείας κυκλοφορίας του και Κάρτα στάθμευσης 
ΑΜΕΑ για το ίδιο όχημα. Προσκομίστηκαν επίσης πρόσφατη πιστοποίηση της Υγειονομικής 
Επιτροπής και προσωρινή άδεια οδήγησης. 
      Σε περίπτωση που η αιτούμενη μεταβολή τύχει θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε υποχρέωση του αιτούντα είναι να 
αναλάβει την αναγραφή του νέου αριθμού κυκλοφορίας επί των πινακίδων Ρ 72, στην θέση που είναι 
τοποθετημένες στην οδό ……..  αρ. …. 
     Η παραχώρηση της θέσης έχει ισχύ όση και η ισχύς της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.  
       Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 

1. Εφόσον η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση 
τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά 
που έχει προσκομίσει με αιτήσεις του για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων βρίσκονται σε ισχύ και 
ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης. 

2. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός κυκλοφορίας 
οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.  
    Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να 
ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
       Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την έγκριση 
ή μη, της μεταβολής του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της  θέσης 
στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό ……….  αρ. …, η οποία έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 
176/2019 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7206/18-03-2022 αίτηση του κ. Λ. Σ. με 
τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την  έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7206/18-03-2022 αίτησης του κ. Λ. Σ., για τη μεταβολή του αριθμού 
κυκλοφορίας του οχήματος από ……… σε …….. που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης 
αναπηρικού οχήματος που του έχει παραχωρηθεί επί της οδού …….. αρ. …, με την αριθμ. 176/2019 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων.  
Υποχρέωση του αιτούντα είναι να αναλάβει την αναγραφή του νέου αριθμού κυκλοφορίας επί των 
πινακίδων Ρ 72, στην θέση που είναι τοποθετημένες στην ……… αρ. …. 
     Η παραχώρηση της θέσης έχει ισχύ όση και η ισχύς της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.  
       Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 
1. Εφόσον η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α ισχύει δια βίου, τότε μετά την 

παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα 
δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει με αιτήσεις του για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης. 

2. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός κυκλοφορίας 
οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.  

    Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να 
ισχύουν, η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
..............................................                                
 
         

                                                                                          Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                 Γαλάτσι, 18-04-2022 

                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                          Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                     (Δήμαρχος) 


