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Α Π Ο Σ Π ΑΣ Μ Α  
Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

της 20ης  Ιουλίου 2022 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 20 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-
2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375,  ύστερα από πρόσκληση, με αριθμ. πρωτ. 19352/15-07-
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 (ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ) 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. 
 Επίσης παραβρέθηκαν η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζωϊδου Ασπασία (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – 
Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων). 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 10ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Επανεξέταση χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 
4. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 70/2022 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του 
Σώματος το με αριθμ. 19290/15-07-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Ελληνική   

 

 

 

 



 

 

 

Σας διαβιβάζουμε : 
Α) Σας διαβιβάζουμε: 

Α) την με αρ. 57/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά το θέμα «Χορήγηση ή μη 
άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4», το οποίο αποσύρ-
θηκε. 

Β) την υπ΄ αριθμ. 15214/06-06-2022 αίτηση του κας Α. Κ., με την οποία ζητάει την τοποθέτηση 
προστατευτικών εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4 για τους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτή.  

Σε αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου στο εν λόγω σημείο διαπιστώθηκε ότι το πεζοδρόμιο 
μπροστά στο ακίνητο της οδού Βαρδουσίων αρ. 4 έχει πλάτος 1,40 μ., το οποίο μειώνεται στο 
ένα μέτρο λόγω της ύπαρξης ενός σκαλιού επι του πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση του ακινή-
του. 

Στην ανωτέρω αίτηση ζητείται η τοποθέτηση δύο μεταλλικών εμποδίων πι επί του οδο-
στρώματος προκειμένου να προσεγγίζουν άτομα ΑΜΕΑ στο κατάστημα, με την χρήση κινητής 
ράμπας που θα τοποθετείται επι του πεζοδρομίου. 

Σας γνωρίζουμε ότι με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/ΦΕΚ79 Α/2012)  άρθρο 26  
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» και 
σύμφωνα με τις  Οδηγίες  Σχεδιασμού του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», προβλέπεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη  και ασφαλής 
 προσπέλαση και προσβασιμότητα  από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα  άτομα.  

Μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου και για την διευκόλυνση πρόσβασης για 
την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων και  ΑΜΕΑ, επί του κοινοχρήστου πεζοδρομίου για το 
οποίο ο Δήμος είναι αρμόδιος, είναι δυνατή η πρόβλεψη  διόδου-ράμπας. Η ράμπα αυτή ξεκινά 
από το επίπεδο του οδοστρώματος με υποβιβασμό του κρασπέδου και καταλήγει στο υψόμετρο 
του κοινόχρηστου πεζοδρομίου με ήπια κλίση. Η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρεμπο-
δίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), σημαί-
νεται κατάλληλα κατά μήκος του κράσπεδου και μπροστά από την ράμπα με την τοποθέτηση 
σήμανσης με κίτρινη διαγράμμιση και  επί του πεζοδρομίου με πινακίδα με το σύμβολο της ρά-
μπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου γίνεται με τρόπο που επιτρέπει τόσο 
την πρόσβαση από το επίπεδο του δρόμου προς το πεζοδρόμιο, όσο εξασφαλίζει την ανεμπόδι-
στη διέλευση των διερχομένων στο πεζοδρόμιο. Οι διαμορφώσεις αυτές είναι μόνιμες και απευ-
θύνονται σε όλους τους χρήστες του πεζοδρομίου, για το οποίο ο Δήμος είναι αρμόδιος. 

Η κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς από το πεζοδρόμιο μέχρι το επίπεδο της πρασιάς του 
ακινήτου είναι θέμα που αφορά σε διαμορφώσεις εντός της ιδιοκτησίας, με την μέριμνα των 
ιδιοκτητών. 

 Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για 
την τοποθέτηση ή μη των ζητούμενων εμποδίων.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την με αρ. 57/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ. και την υπ΄ α-
ριθμ. 15214/06-06-2022 αίτηση της κ. Α. Κ.  

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την απόρριψη της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15214/06-06-2022 αίτηση της κ. Α. Κ., για την το-
ποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4. 

Για τη διευκόλυνση πρόσβασης και την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων – ΑΜΕΑ εί-
ναι δυνατή η πρόβλεψη διόδου – ράμπας, μπροστά στην είσοδο του συγκεκριμένου ακινήτου επί 
του κοινοχρήστου πεζοδρομίου για το οποίο ο Δήμος είναι αρμόδιος. Η ράμπα αυτή θα ξεκινά 
από το επίπεδο του οδοστρώματος με υποβιβασμό του κρασπέδου και θα καταλήγει στο υψόμε-
τρο του κοινόχρηστου πεζοδρομίου με ήπια κλίση. Η ράμπα ΑμεΑ η οποία δεν πρέπει να παρε-
μποδίζεται από οχήματα (σύμφωνα με το αρθ.29 παρ.1β του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59Α /2018), θα 
σημαίνεται κατάλληλα κατά μήκος του κρασπέδου και μπροστά από την ράμπα με την τοποθέ-
τηση σήμανσης με κίτρινη διαγράμμιση και  επί του πεζοδρομίου με πινακίδα με το σύμβολο της 
ράμπας ΑμεΑ. Η υποβάθμιση της στάθμης του πεζοδρομίου θα γίνει με τρόπο που επιτρέπει 
τόσο την πρόσβαση από το επίπεδο του δρόμου προς το πεζοδρόμιο, όσο θα εξασφαλίζει την 
ανεμπόδιστη διέλευση των διερχομένων στο πεζοδρόμιο. Οι διαμορφώσεις αυτές θα είναι μόνι-



 

 

 

μες και θα απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του πεζοδρομίου, για το οποίο ο Δήμος είναι 
αρμόδιος. 

Η κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς από το πεζοδρόμιο μέχρι το επίπεδο της πρασιάς 
του ακινήτου είναι θέμα που αφορά σε διαμορφώσεις εντός της ιδιοκτησίας, με τη μέριμνα των 
ιδιοκτητών. 
  ...........................................                                                                 

                                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                              Γαλάτσι, 21-07-2022 

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


