
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 14ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17856/10-12-

2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ., επιδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα 

μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Αντιπρόεδρος, 

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 αποφάσεις επί το 

κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

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

παρόντες ήταν έξι (6) και απόντες ένας (1) ήτοι η κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

 

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

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος 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. 
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Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Ζερβός Νικόλαος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος. 

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

Γεώργιος. 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΑΔΙΚΟ  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   83 

Λήψη απόφασης περί μη οικοδομησιμότητας του Ο.Τ.137 της Κοινότητας Ψυχικού και τη θέση του εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η μη οικοδομησιμότητα του Ο.Τ.137 της Κοινότητας Ψυχικού και η θέση του εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού σε συμμόρφωση  με τις υπ΄αριθμ. 2590/1992 και 1436/2016 αποφάσεις του Σ.τ.Ε. οι 

οποίες έκριναν ότι οφείλει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί το εν λόγω Ο.Τ. από το ρυμοτομικό 

σχέδιο. 
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