
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-1-2021  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 22ην του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή  και ώρα 11:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με 

αριθμ. πρωτ. 928/18-1-2021  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 έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι οι κ. Ζερβός Νικόλαος. 

Τον απόντα κ. Ζερβό Νικόλαο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Μπονάτσος 

Χαράλαμπος, ο οποίος προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

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. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Παπαχρόνης Γεώργιος. 
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ   4Ο Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης κοινόχρηστης ζαρντινιέρας επί της οδού Τερτσέτη 6 της Δημοτικής 

Κοινότητας του Νέου Ψυχικού, για την εξυπηρέτηση εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το από 17-12-20 Σημείωμα Αυτοψίας του 

Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτη Αργυρόπουλου περί της διαμόρφωσης και 

της τροποποίησης υφιστάμενης ζαρντινιέρας, η οποία ευρίσκεται έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού 

Τερτσέτη 6 της Δημοτικής Κοινότητας του Νέου Ψυχικού για την εξυπηρέτηση εγκεκριμένου χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτου, η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

Μετά το με αριθμό πρωτοκόλλου 17639/08.12.2020 έγγραφο, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη 

σε αυτοψία προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα περί διαμόρφωσης και τροποποίησης υφιστάμενης 

ζαρντινιέρας, η οποία ευρίσκεται έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Τερτσέτη 6 της Δημοτικής 

Κοινότητας του Νέου Ψυχικού και εμποδίζει την είσοδο και έξοδο αυτοκινήτου σε εγκεκριμένη θέση 

στάθμευσης, σύμφωνα με την άδεια έγκρισης εργασιών δόμησης της ΥΔΟΜ Αγ. Παρασκευής, με αριθμό 

πράξης 184490/3-12-20.      

Ο Πολιτικός Μηχανικός Αργυρόπουλος Παναγιώτης, κατόπιν εντολής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο με αριθμό 

πρωτοκόλλου 17639/08.12.2020 αίτημα, προέβη σε αυτοψία προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα της 

διαμόρφωσης και τροποποίησης υφιστάμενης ζαρντινιέρας η οποία ευρίσκεται έμπροσθεν του ακινήτου επί 

της οδού Τερτσέτη 6 της Δημοτικής Κοινότητας του Νέου Ψυχικού, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για 

την είσοδο και έξοδο οχήματος σε εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, θέση στάθμευσης.  

Κατόπιν εξέτασης του θέματος και μελέτης των στοιχείων που κατατέθηκαν στην Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι η ζαρντινιέρα έμπροσθεν του κτιρίου και επί της οδού Τερτσέτη 6 της 
Δημοτικής Κοινότητας του Νέου Ψυχικού, μπορεί να τροποποιηθεί για τους προαναφερόμενους λόγους ως 

κάτωθι : 
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Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 
 

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 της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.3 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 

4. Tο από 17-12-2020 Σημείωμα Αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υφιστάμενης ζαρντινιέρας, η οποία ευρίσκεται έμπροσθεν του ακινήτου επί της 

οδού Τερτσέτη αρ.6 στη Κοινότητα Νέου Ψυχικού, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για την είσοδο και 

έξοδο οχήματος σε εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης θέση στάθμευσης, όπως αυτή 

εμφαίνεται στο ανωτέρω σκαρίφημα, στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. 

Καλείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2021 

 

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 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού στις 

22-1-2021 

Ψυχικό, 2-2-2021 

            Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            Μπονάτσος Χαράλαμπος    

            Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

            Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

             
 

                    ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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