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ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  12-10-2020  4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 12ην του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα και ώρα 11:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 14064/8-10-2020 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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση 

Μουράντ Αικατερίνη. 

Την απούσα κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, ο οποίος προσήλθε στο 8ο θέμα της Η.Δ. 

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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

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

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  25Ο Η.Δ. 

Σημειακή  διαμόρφωση επί της κλίμακας της οδού Κανάρη στη Κοινότητα Φιλοθέης 

 για διευθέτηση της ροής των ομβρίων υδάτων. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την παρακάτω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας: 

 Το τμήμα της οδού Κανάρη, μεταξύ των οδών Μαυρομιχάλη & Κολοκοτρώνη, στη Δημοτική 

Κοινότητα Φιλοθέης, είναι πεζόδρομος διαμορφωμένος ως λιθόστρωτη κλίμακα με πλατύσκαλα ανά 

διαστήματα, λόγω της έντονης κλίσης του. Το ανώτερο σημείο της κλίμακας βρίσκεται στην οδό 

Μαυρομιχάλη. 

 Στη δεξιά πλευρά της οδού – κατά τη φορά καθόδου – υπάρχει επίμηκες χαμηλό πέτρινο τοιχίο και 

όπισθεν αυτού φυτεμένος χώρος πρασίνου. Στην αριστερή πλευρά της οδού υπάρχει υψηλός τοίχος που 

οριοθετεί τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Η οικία στη γωνία Κολοκοτρώνη 25 και Κανάρη είναι η μοναδική με 

διαμορφωμένη είσοδο στην αριστερή πλευρά της οδού Κανάρη, σε πλατύσκαλο της κλίμακας. 

 Κατόπιν αιτήματος της κας Δραγούνη (αρ. πρωτ. 17139/19-11-2019), κατοίκου της εν λόγω οικίας, 

στο οποίο αναφερόταν σε πρόβλημα πρόσβασης που προέκυπτε σε περιπτώσεις βροχόπτωσης, 

διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Στην κορυφή της κλίμακας έχει διανοιχθεί αυλάκι για την εκκένωση των ομβρίων υδάτων από το 

ρείθρο της οδού Μαυρομιχάλη. Τα όμβρια ρέουν στην κλίμακα ακολουθώντας μια μαιανδρική διαδρομή, 

λόγω του περιορισμού της ροής από τους εκατέρωθεν τοίχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται 

ταχεία και έντονη ροή – με όγκο ανάλογο της έντασης της βροχόπτωσης – ακριβώς μπροστά από την είσοδο 

της οικίας, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε αυτή. 

 Ακολούθως, η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στις εξής επεμβάσεις: 

α) Τροποποίηση της εγκάρσιας κλίσης του πλατυσκάλου στο οποίο βρίσκεται η είσοδος της οικίας, και 

β) Κατασκευή τριγωνικής νησίδας χαμηλού ύψους σε απόσταση 2,45m στα ανάντη, στο προηγούμενο 

πλατύσκαλο. Η διαμόρφωση αυτή οδηγεί τη ροή των ομβρίων στη δεξιά πλευρά της οδού. 

 Διαπιστώθηκε  ότι οι παραπάνω επεμβάσεις βελτίωσαν την κατάσταση αλλά δεν επέλυσαν το 

πρόβλημα. Προτείνονται οι παρακάτω συμπληρωματικές επεμβάσεις: 

α) Κατασκευή τοιχίου επί της εξωτερικής πλευράς της τριγωνικής νησίδας μέχρι το ύψος του 0,50m, 

προκειμένου να οδηγούνται τα όμβρια στη δεξιά πλευρά της οδού και σε περίπτωση αυξημένου ύψους ροής. 

Εναλλακτικά, προτείνεται η διαμόρφωση της νησίδας ως παρτέρι. 
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β) Κατασκευή, σε συνέχεια της τριγωνικής νησίδας, χαμηλού τοιχίου ύψους 0,50m και μήκους 2,50m 

περίπου με διεύθυνση παράλληλη στην οδό. 

 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 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, ως ισχύει, 

4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17139/19-11-2019 αίτηση της κ. Δραγούνη, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Κρατείται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2020 

 

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 

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 12-10-2020 

              Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

            Ζερβός Νικόλαος 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

      Παπαχρόνης Γεώργιος 

      Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ψυχικό, 19-10-2020  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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