
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 

Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α  
Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 25ης  Μαΐου 2022 
 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 25 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη 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. 13470/20-05-2022, του Προέ-
δρου – 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 επτά (7) 
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. Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ 

5. Μπάστας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ 

6. Σκληράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

7. Δήμος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 

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

 

 
ΘΕΜΑ: 4ο της Ημερήσιας Διάταξης 

Μεταφορά τριών υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί 
στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών μετατόπισης των δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για 
την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 32/2022 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος το με αριθμ. 13676/23-05-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε τις υπ΄ αριθμ. 13184/18-05-2022 αίτηση του επιβλέποντα μηχανικού της 
εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ κ. Σ. Ν. με την οποία ζητάει την μεταφορά τριών υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης 
αναπηρικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών 
μετατόπισης των δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.  

Κατόπιν από κοινού αυτοψία της υπηρεσίας μας με τον ανωτέρω επιβλέποντα, προτείνονται οι 
κάτωθι μεταφορές των θέσεων, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Α) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 17/2022 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 67-69, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό 
Κουντουριώτου έναντι του αρ.106, σε απόσταση 5 μέτρα από την γωνία του τοιχίου. 

Β) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 91/2019 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 76, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό 
Δρυάδων αρ. 44., στην πρώτη θέση μετά την ζαρντινιέρα στον ήδη διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης. 

Γ) ) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 57/2019 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 80, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό Ήβης 
αρ. 39, στα δεξιά της εισόδου του ακινήτου.  

Σε περίπτωση που η προσωρινή μεταφορά των συγκεκριμένων υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης 
τύχει θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εγκριθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας 
από συνεργείο του Δήμου Γαλατσίου. Η επαναφορά των θέσεων στα αρχικά σημεία θα γίνει από 
συνεργείο του Δήμου αμέσως μετά την ολοκλήρων των εργασιών, χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

       Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη της προσωρινής μεταφοράς δυο υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών 
οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών μετατόπισης των 
δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13184/18-05-2022 αίτηση του 
επιβλέποντα μηχανικού της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ κ. Σ. Ν. με τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Την  έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13184/18-05-2022 αίτησης του επιβλέποντα μηχανικού της εταιρείας 

ΕΡΕΤΒΟ κ. Σ. Ν. με την οποία ζητάει την μεταφορά τριών υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης 
αναπηρικών οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί στην οδό Αιγοσθενών, λόγω των εργασιών 
μετατόπισης των δικτύων στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. 
Συγκεκριμένα προτείνονται οι κάτωθι μεταφορές των θέσεων, για χρονικό διάστημα μέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών: 

Α) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 17/2022 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 67 – 69, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό 
Κουντουριώτου έναντι του αρ. 106, σε απόσταση 5 μέτρα από την γωνία του τοιχίου. 

Β) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 91/2019 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 76, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό 
Δρυάδων αρ. 44., στην πρώτη θέση μετά την ζαρντινιέρα στον ήδη διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης. 

Γ) ) Για την θέση στάθμευσης που έχει παραχωρηθεί με την 57/2019 απόφαση Δ.Σ. και είναι 
τοποθετημένη στην οδό Αιγοσθενών αρ. 80, προτείνεται η προσωρινή μεταφορά της στην οδό Ήβης 
αρ. 39, στα δεξιά της εισόδου του ακινήτου.  

Η μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας από συνεργείο 
του Δήμου Γαλατσίου. Η επαναφορά των θέσεων στα αρχικά σημεία θα γίνει από συνεργείο του Δήμου 
αμέσως μετά την ολοκλήρων των εργασιών, χωρίς νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

                                                                                          Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                 Γαλάτσι, 26-05-2022 

                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                          Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                     (Δήμαρχος) 


