
 

 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα τ

σήµερα την 30ην του µηνός  Μαΐου του έτους 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού, 

δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

λήψη απόφασης επί του κατωτέρω µοναδικού θέµατος 

     

‘’ 1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

‘’Αίτηση για άδεια τοποθέτησης µεταλλικών ‘’Π’’ έµπροσθεν της οικίας επί της οδού ∆άφνης αρ. 33, 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου 

(3)  και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Μπούρας Θεόδωρος και Τουλιάτου Άλκηστις

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ    

Παλτζόγλου Ευφηµία – Ελένη 

Λιαπής Γεώργιος  

Μπρούστας Σταύρος  

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στρ. Καλλάρη 13 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 

τηλ.: 210 6775940 -213 2014

– 213 2014 634 

fax: 213 2014647 

email: topiko@otenet.gr 

Ψυχικού 

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-05-2019 5ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη

του έτους 2019, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 17:30, συνήλθε

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού, µετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και 

δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και 

µοναδικού θέµατος Η.∆.  

  

1Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
‘’Αίτηση για άδεια τοποθέτησης µεταλλικών ‘’Π’’ έµπροσθεν της οικίας επί της οδού ∆άφνης αρ. 33, 

Ψυχικό’’ 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου πέντε (5) Συµβούλων παρόντες ήταν 

Μπούρας Θεόδωρος και Τουλιάτου Άλκηστις. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Τουλιάτου Άλκηστις 

    Μπούρας Θεόδωρος  

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος Φώτιος Μιχαήλ

 

 

 Ψυχικό, 05-06

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αριθµ. Απόφ.:  3/

            

 

13 2014 630   

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ  

Στρ. Καλλάρη Αρ. 13), 

συνήλθε σε συνεδρίαση το 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και 

του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και 

‘’Αίτηση για άδεια τοποθέτησης µεταλλικών ‘’Π’’ έµπροσθεν της οικίας επί της οδού ∆άφνης αρ. 33, 

) Συµβούλων παρόντες ήταν τρεις 

Φώτιος Μιχαήλ.  

06-2019     

/30-05-2019 
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Εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα η Πρόεδρος είπε: 

Όσον αφορά την αίτηση του κ. Παπαγγελή Βασιλείου για άδεια τοποθέτησης µεταλλικών ‘’Π’’ έµπροσθεν της οικίας 

επί της οδού ∆άφνης αρ. 33, στο Ψυχικό, η σχετική εισήγηση – έκθεση αυτοψίας  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού αναφέρει ότι προτείνεται η αποκατάσταση του πεζοδροµίου µε 

διαµόρφωση κρασπέδου και ρείθρου, αριστερά της εισόδου στάθµευσης, που βρίσκεται στην πρασιά του ακινήτου. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 24 της Υπ. Απόφασης 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/3-2-89), η φροντίδα 

και η δαπάνη για την κατασκευή ή την αποκατάσταση του πεζοδροµίου (ρείθρο – κράσπεδο – πλακόστρωση) 

ανήκει στους παρόδιους ιδιοκτήτες. 

Με βάση τον κτηριοδοµικό κανονισµό (ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59∆’) 

• Άρθρο 24 παρ. 1 

Τα πεζοδρόµια κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται 

η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους. 

Επίσης σύµφωνα µε το Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)  

* Άρθρο 34 παρ. 12 

απαγορεύεται η κατάληψη µε οποιοδήποτε µέσο και για οποιονδήποτε λόγο µέρους ή ολόκληρου του 

οδοστρώµατος των εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η 

κυκλοφορία µηχανοκίνητων και µη οχηµάτων. 

Με βάσει τα παραπάνω, παρακαλώ τα µέλη του Συµβουλίου όπως εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα και 

αποφασίσουν επί του θέµατος. 

 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83,88 & 89 του Ν. 3852/2010, 

 

µετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προκρίνεται οµόφωνα η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού περί αποκαταστάσεως 

του πεζοδροµίου, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία, και εισηγούµεθα όπως περιληφθεί στις τοπικές 

αποκαταστάσεις που πραγµατοποιεί η εργολαβία του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού, εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν 

ευθύνεται για τις φθορές του πεζοδροµίου, οι οποίες οφείλονται σε παρανόµως διερχόµενα αυτοκίνητα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 3/2019 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης 
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 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (ΑΠΟΥΣΑ) 

 ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΑΠΩΝ) 

  

ΕΥΦΗΜΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ  

  

  

  

  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού την  

30ην - 5 - 2019  

                    Ψυχικό, 30-05-2019  

  

  

  

  

  

ΕΥΦΗΜΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ  

  

  

  

 


