
 
 

                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

3ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

της 30ης  Ιανουαρίου 2023 

 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβού-

λιο Γαλατσίου πραγματοποίησε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με το άρθρο 48 

του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και τις εγκυκλίους 375 και 78 (υπ΄ αριθμ. 10284/24-06-2022 έγγραφο Υπουρ-

γείου Εσωτερικών), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμ. πρωτ. 3004/26-01-2023, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο 

και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 

του Ν. 4555/2018. 

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία (23) μέλη. 

 
1.  ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Ζ ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΑ Γραμματέας Δ.Σ. (Τηλεδιάσκεψη) 

3.  ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

4.  ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος  

5.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Αντιδήμαρχος, η οποία αποχώρησε πριν την ψήφιση του 1ου θέματος της 

Η.Δ.  

6.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) Αντιδήμαρχος  

7.  ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος  

8. Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος 

9.  ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

10.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

11. Σ ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

12.  ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δημοτική Σύμβουλος 

13.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 

14.  ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

15.  ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

16.  ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

17.  ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

18.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

19.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

20.  ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

21.  ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δημοτική Σύμβουλος  

22.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

23.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 
 

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δερεδίνης Βασίλειος, Παναγιωτακοπούλου 

Ασπασία, Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ, Ροπόδης Παναγιώτης, Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κων/να, Μπουγιούκας Ευάγγελος, 

Μπακάλου Ισιδώρα, Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία, Κιτσίνη Γεωργία και Οικονόμου Αναστάσιος. 
 

Παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κ.κ. Τσιπολίτη Όλγα (Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου) και Φραγκουλοπούλου Μαρία (Κλητή-

ρας). 
 

Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος και η γραμματέας – Δημοτική υπάλληλος κ. Καρούση Ειρήνη. 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ: 14ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23 (Διαβίβαση της αριθ. 
6/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.). 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 18/2023 

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. 
πρωτ. 3278/30-01-2023 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Ε-
γκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

 
Σας διαβιβάζουμε: 

Σας διαβιβάζουμε: 
Α) την υπ΄ αριθμ. 1385/16-01-2023 αίτηση του κ. Κ. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στάθ-

μευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτηση της συζύγου του Κ. Π. επί της οδού Πανός αρ. 23, για 
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

 Β) την με αρ. 6/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέ-
ρω υποβληθείσας αίτησης, 

 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Την  έγκριση την υπ΄ αριθμ. 1385/16-01-2023 αίτηση του κ. Κ. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώ-
ρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτηση της συζύγου του Κ. Π. επί της οδού 
Πανός αρ. 23, για το υπ΄ αριθμ. ΙΜΖ 2134 όχημα, διότι έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπο-
νται από την κείμενη νομοθεσία για την παραχώρηση της ανωτέρω ζητούμενης θέσης στάθμευσης. 

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια: 
1. Δύο (2) πινακίδων Ρ 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να αναγράφεται 
και ο αριθμός κυκλοφορίας. 

2.  Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5’’ ίντσες 
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της 

οδού) 
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα 

της οδού). 
 

 
 
Η οδός Πανός είναι μονόδρομος, έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω 

θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων. 
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου 

Γαλατσίου και θα τοποθετηθούν μπροστά στο ακίνητο επι της οδού Πανός αρ. 23, μπροστά στην είσοδο. 
Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.  

Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 
1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα καταργείται 

η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενη-
μερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση 
βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.  

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση στάθμευσης, ο 
κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι εξακολουθεί να έχει ανάγκη την παρα-
χωρημένη θέση στάθμευσης και να προσκομίσει επικαιροποιημένα όσα δικαιολογητικά της αρχική αίτηση 
δεν είναι σε ισχύ. 
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3. Κατά την διάρκεια της παραχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει επικαιρο-
ποιημένα τα έγγραφα των οποίων λήγει η ισχύς, όπως διπλ. Οδήγησης, Κάρτα Στάθμευσης κλπ, καθώς 
επίσης να ενημερώνει τον Δήμο για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως ο 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 καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης.   
 

                          Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 6/2023 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
την αριθ. πρωτ. 1385/16-01-2023 αίτηση του κ. Κ. Δ. 

 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα    

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 1385/16-01-2023 αίτηση του κ. Κ. Δ., με την οποία ζητάει την παραχώρηση 

χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την εξυπηρέτηση της συζύγου του Κ. Π. επί της οδού Πανός 
αρ. 23, για το υπ΄ αριθμ. ΙΜΖ 2134 όχημα, διότι έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία για την παραχώρηση της ανωτέρω ζητούμενης θέσης στάθμευσης. 

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια: 
1. Δύο (2) πινακίδων Ρ 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να αναγράφεται 
και ο αριθμός κυκλοφορίας. 

2.  Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5’’ ίντσες 
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της 

οδού) 
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα 

της οδού). 
 

 
 
Η οδός Πανός είναι μονόδρομος, έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω 

θέσης δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων. 
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο του Δήμου 

Γαλατσίου και θα τοποθετηθούν μπροστά στο ακίνητο επι της οδού Πανός αρ. 23, μπροστά στην είσοδο. 
Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.  

Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 
1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα καταργείται 

η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να ενη-
μερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση 
βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.  

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση στάθμευσης, ο 
κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι εξακολουθεί να έχει ανάγκη την παρα-
χωρημένη θέση στάθμευσης και να προσκομίσει επικαιροποιημένα όσα δικαιολογητικά της αρχική αίτηση 
δεν είναι σε ισχύ. 

3. Κατά την διάρκεια της παραχώρησης, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει επικαιρο-
ποιημένα τα έγγραφα των οποίων λήγει η ισχύς, όπως διπλ. Οδήγησης, Κάρτα Στάθμευσης κλπ, καθώς 
επίσης να ενημερώνει τον Δήμο για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, 
αλλαγή διεύθυνσης κλπ. 

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης παύουν να 
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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, 31-01-2023 
                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

               
 
                ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 


