
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 2-9-2020  13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 
αρ.95), σήμερα την 2ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 
παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 11424/28-8-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 
των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.
Υπόχρεοι για την κατασκευή ανακατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων

εντός των ορίων του Δήμου μας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρείς (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 
Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος,  Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης.

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Γκιζελή Αλίκη Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Καβαλάρης Ιωάννης   
Ζερβός Νικόλαος   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 134/2-9-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr


Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Χαροκόπος Παντελής  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος 
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη απεχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος Η.Δ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 
κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, 
Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, 
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος, Δελακουρίδης 
Ιωάννης, Τρέζου Μαρία – Ελένη  Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9196/9-7-2020 έγγραφο της 
Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλλιόπης Τοκάτογλου, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΠΡΟΣ  : ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚOY            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                         



ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

           ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 8989/2020 γνωμοδότηση νομικού κου Αθανάσιου-Μιλτιάδη Κόκκινου                   

Έχοντας υπόψη 

Α. Το Π.Δ. 27-7-1999 (ΦΕΚ 580Δ/1999) του κώδικα βασικής Πολεοδομικής νομοθεσίας άρθρο 367 περί 
Πεζοδρόμιων, (άρθρο 24 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989), στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

 «1. πεζοδρόμια

 1.Τα Πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και 
συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε 
όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη 
μορφολογία του εδάφους.

2.Υπόχρεοι:

α. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα 
αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων 
ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.

β. Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον οικείο 0.Τ.Α. των 
πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή 
αναδιαρρύθμισης των οδών και πλατειών ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η 
δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους 
ιδιοκτήτες.

γ . Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση 
εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή τους είναι ο φορέας εκτέλεσης των 
εργασιών αυτών , εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου 
ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.

δ. Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίου, μπορεί να γίνεται από τον οικείο 0.Τ.Α. σε 
βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε φορέων εκτέλεσης έργων 
εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που 
ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους.» 

Β. Την με αρ. πρωτ. 8989/2020 ανωτέρω σχετική γνωμοδότησή του κου Κόκκινου στην οποία αναγράφει ότι 
«η ευθύνη κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους 
ιδιοκτήτες, σε κάθε περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσής τους. Επομένως, υπόχρεοι για το κόστος 
κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των πεζοδρομίων είναι σε κάθε περίπτωση οι παρόδιοι 
ιδιοκτήτες» .

Κατόπιν αυτών  εισηγούμαι  για την περίπτωση που ο δημότης επιθυμεί να κατασκευάσει ο Δήμος το 
πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου του, να προσδιοριστεί η διαδικασία  από τις Υπηρεσίες  (υποβολή  
αιτήσεως, δικαιολογητικών κ.λ.π.)  προκειμένου το αίτημά του ικανοποιηθεί σε εργολαβία μέσω του 
Τεχνικού Προγράμματος και ο Δημότης να χρεωθεί το κόστος κατασκευής, ανακατασκευής ή  συντήρησης 
του πεζοδρομίου.



Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Το Π.Δ. 27-7-1999 (ΦΕΚ 580Δ/1999) του κώδικα βασικής Πολεοδομικής νομοθεσίας άρθρο 367 περί 
Πεζοδρόμιων, (άρθρο 24 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989),

5. Τη με αρ. πρωτ. 8989/2020 γνωμοδότηση νομικού κου Αθανάσιου-Μιλτιάδη Κόκκινου
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9196/9-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι για την περίπτωση που ο κάθε δημότης επιθυμεί να κατασκευάσει ο Δήμος το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του 
ακινήτου του, να προσδιοριστεί η διαδικασία από τις Υπηρεσίες  (υποβολή  αιτήσεως, δικαιολογητικών κ.λ.π.)  
προκειμένου το αίτημά του ικανοποιηθεί σε εργολαβία μέσω του Τεχνικού Προγράμματος και ο Δημότης να 
χρεωθεί το κόστος κατασκευής, ανακατασκευής ή  συντήρησης του πεζοδρομίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  13ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 - 9 - 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 9-9-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή


	ADA: AΔA: ΩΥΡΙΩΗ8-Λ94
	ADA: AΔA: ΩΥΡΙΩΗ8-Λ94
	ADA: AΔA: ΩΥΡΙΩΗ8-Λ94
	ADA: AΔA: ΩΥΡΙΩΗ8-Λ94
	ADAM: 
	Protocol: Ψυχικό 11/09/2020
Αριθμός Απόφασης: 134/2-9-2020
Α. Π.: 12166
	AkrivesAntigrafo: 
		2020-09-11T11:30:05+0000
	Not specified




