
 

                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  

6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

της 21ης Φεβρουαρίου 2023 

 

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, 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. 5358/17-02-2023, 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 έξι (26) μέλη. 

 
1.  ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Δ.Σ. 

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

3.  ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

4.  ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντιδήμαρχος 

5.  ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος  

6.  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Αντιδήμαρχος 

7.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Αντιδήμαρχος (Τηλεδιάσκεψη) 

8.  ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) Αντιδήμαρχος  

9.  ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος  

10.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Αντιδήμαρχος, η οποία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος 

της Η.Δ. 

11. Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος 

12.  ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

13.  ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

14.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 

15.  ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ  Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

16.  ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

17.  ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

18.  ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου 

θέματος της Η.Δ. 

19.  ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δημοτική Σύμβουλος (Τηλεδιάσκεψη) 

20.  ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

21.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

22.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

23.  ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

24.  ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δημοτική Σύμβουλος  

25.  ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

26.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δημοτικός Σύμβουλος 
 

Απουσίασαν, παρόλο που νόμιμα προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δήμος Κωνσταντίνος, Πρωτονοτάριος 

Εμμανουήλ, Σκληράκης Ιωάννης, Μανδηλαρά Μαργαρίτα, Μπουγιούκας Ευάγγελος, Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία και Κιτσίνη 

Γεωργία. 
 

Παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Τσιακίρης Δήμος (Κλητήρας). 
 

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: 21ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32 (Διαβίβαση της 
αριθ. 12/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.). 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 47/2023 

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Σώματος το αριθ. 
πρωτ. 4272/08-02-2023 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Ε-
γκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

 
Σας διαβιβάζουμε: 

Α) την  υπ΄ αριθμ. 30639/21-11-2022 αίτηση του κ. Κ. Ν., με την οποία ζητάει την τοποθέτηση προστατευτικών 
εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αετοράχης αρ. 32,για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. 

Β) την με αρ 12/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφού εξέτασε το αίτημα της ανωτέρω 
υποβληθείσας αίτησης, 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την αποδοχή της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30639/21-11-2022 αίτησης του κ. Κ. Ν., για την τοποθέτηση τριών 

(3) σταθερών μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων Π στο πεζοδρόμιο της οδού Αετοράχης αρ. 32, που θα 
είναι κατασκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές μήκους 1,00 μ. και ύψος 0,80 μ. και με επι-
πλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρα-
σης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09). Συ-

γκεκριμένα η τοποθέτηση των Π θα γίνει ως εξής: α) ένα τεμάχιο μπροστά στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, β) 
ένα τεμάχιο αναμεσά στις εισόδους των χωρών στάθμευσης και γ) ένα τεμάχιο μπροστά στο φρεάτιο ΟΤΕ. 

Τα προστατευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Η τοποθέτηση 
θα γίνει με τρόπο που να εξυπηρετεί την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε  όλες τις θέσεις στάθμευσης του κτιρίου. 

Η τοποθέτηση του εμποδίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του αιτού-
ντα. 
Κατόπιν αυτών καλείται το Δ.Σ. για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                          Το Δημοτικό Συμβούλιο 
 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 12/2023 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και την αριθ. πρωτ. 30639/21-11-2022 αίτηση του κ. Κ. Ν. 

 
 

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα    

 
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 30639/21-11-2022 αίτηση του κ. Κ. Ν., για την τοποθέτηση τριών (3) σταθερών 

μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων Π στο πεζοδρόμιο της οδού Αετοράχης αρ. 32, που θα είναι κατα-
σκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές μήκους 1,00 μ. και ύψος 0,80 μ. και με επιπλέον οριζό-
ντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης σύμφω-
να με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09). Συγκεκριμένα η 

τοποθέτηση των Π θα γίνει ως εξής: α) ένα τεμάχιο μπροστά στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, β) ένα τεμάχιο 
αναμεσά στις εισόδους των χωρών στάθμευσης και γ) ένα τεμάχιο μπροστά στο φρεάτιο ΟΤΕ. Τα προστα-

τευτικά Π θα τοποθετηθούν επί του πεζοδρομίου μεταξύ κρασπέδου και πλακών. Η τοποθέτηση θα γίνει με 
τρόπο που να εξυπηρετεί την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε  όλες τις θέσεις στάθμευσης του κτιρίου. 

Η τοποθέτηση του εμποδίου θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και με έξοδα του αιτού-
ντα. 
…………...……………………………..                                                                                                                                                   

                                                                                                                          
                                                                                                                    Ακριβές Απόσπασμα 

      Γαλάτσι, 22-02-2023 
                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

               
 
                ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 


