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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  16-3-2020  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 16ην του μηνός  Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα και ώρα 12:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 3849/12-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε 

τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Ζερβό Νικόλαο, 

4. Φωτιάδη Δημήτριο, 

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν τρεις (3) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Φωτιάδης 

Δημήτριος, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη. 

Την κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αναπλήρωσε ο κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο 

υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος. 

 

ΘΕΜΑ  5Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση παρτεριού επί της οδού Παπαφλέσσα  

στη συμβολή αυτής με την οδό Τζαβέλλα στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΗ8-Ν1Β



Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση της Προϊσταμένης Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που αφορά την τοποθέτηση παρτεριού επί της οδού Παπαφλέσσα στη 

συμβολή αυτής με την οδό Τζαβέλλα στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2917/2019 αίτησης του κου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ, προκειμένου να 

επιληφθούμε του προβλήματος που παρατηρείται έμπροσθεν του ακινήτου του επί των οδών Τζαβέλλα 40 & 

Παπαφλέσσα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Ψυχικού, η Υπηρεσία μας διενέργησε αυτοψία και παρατήρησε 

τα κάτωθι:  

Στο παραπάνω ακίνητο που γειτνιάζει με το πίσω μέρος του SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, έχει 

τοποθετηθεί διαγράμμιση για την προστασία των μετρητών της ΕΥΔΑΠ, πλην όμως πολλές φορές παρκάρουν 

αυτοκίνητα επί της διαγράμμισης, (όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες).  

Ένα μέτρο επίλυσης του προβλήματος θα ήταν να δοθεί η άδεια στον ιδιοκτήτη  του παραπάνω 

ακινήτου, για την τοποθέτηση παρτεριού εντός του οποίου θα τοποθετηθούν οι μετρητές της ΕΥΔΑΠ.   

Επισημαίνουμε ότι το πλάτος της οδού Παπαφλέσσα στο σημείο αυτό είναι 6,80 μέτρα, οπότε θα 

μπορούσε να κατασκευαστεί παρτέρι διαστάσεων πλάτους 1,20 μέτρων και μήκους 2,50 μέτρων, περίπου, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα.  

 

          Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης επί του θέματος.                            

                                                                                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.  

 

                                                                               ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

                                                                            ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

  Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 67ΒΓΩΗ8-Ν1Β



Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, 

4. Την υπ’ αριθμ. 2917/2019 αίτηση του κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την τοποθέτηση παρτεριού επί της οδού Παπαφλέσσα στη συμβολή αυτής με την οδό 

Τζαβέλλα στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2020 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              Μπονάτσος Χαράλαμπος    

            Ζερβός Νικόλαος 

            Παπαχρόνης Γεώργιος 

 
Από το πρακτικό της 1ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 16-3-2020 
Ψυχικό, 19-3-2020 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

 
                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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