
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ                                                   Αρ. Πρωτ. : 18147/23-11-2021 
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Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ  
ΤΚ 15451 

Τηλ.:2132014601 
Fax: 21036722859 

Email: a.drogiti@0177.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-11-2021  11ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη αρ.44), 

σήμερα την 12ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00΄, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17176/8-11-

2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Στρατηγού Νικολάου – Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε σε όλα 

τα μέλη και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  2ο  Η.Δ. 

Λήψη απόφασης  για μεταφορά του στύλου φωτισμού, που βρίσκεται μπροστά από το οικόπεδο 

επί της οδού Σεφέρη 8  στο Νέο Ψυχικό. 

 

 Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου έντεκα (11) συμβούλων 

παρόντες ήταν άπαντες.  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος, ως Πρόεδρος                     

Σιγάλα Πολυξένη                                                                

Φασιλάκης Αριστείδης                                            

Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα  

       Μπατζάκη Λουκία  

       Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη                                       

Μούρτος  Γεώργιος  

Γιαννίκος Βασίλειος 

Ζούπα  Σοφία - Αγγελική          

Τσάγκλας Διονύσιος  

Ουρανίτσας Ευάγγελος                                     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. 

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 
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Εισηγούμενος  το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15567/11-10-

2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως ακολούθως: 

        

 

 

 

     

 

 

 

Θέμα : “Αυτοψία, σχετικά με το με Αρ. Πρωτ. 14314/20-9-2021  αίτημα, για  τη  μεταφορά του στύλου 

φωτισμού που βρίσκεται μπροστά από το οικόπεδο επί της οδού Σεφέρη 8  στο Νέο Ψυχικό. “ 

 
Κατόπιν αυτοψίας  που πραγματοποιήθηκε (μετά από το με αρ. πρωτ. 14314/20-9-2021 αίτημα ) και  

την αναζήτηση που έγινε  στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας (του παλαιού Δήμου Νέου Ψυχικού) 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω  : 

 
1)   Δε βρέθηκε στα αρχεία του Δήμου κάποια φωτομετρική μελέτη σχετική  με τον φωτισμό της 

οδού Σεφέρη (στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού). 
2)    Δεν υπάρχουν δέντρα στο συγκεκριμένο σημείο που να εμποδίζουν το φωτισμό. 
3)   Στο πεζοδρόμιο απέναντι από τον αριθμό 8 υπάρχουν άλλοι δύο ιστοί φωτισμού που ενισχύουν 

την ομοιομορφία του φωτισμού του δρόμου.  
4)   O στύλος φωτισμού που ζητείται να μεταφερθεί (και εμποδίζει την διέλευση των οχημάτων στο 

οικόπεδο), βρίσκεται ανάμεσα σε δύο στύλους που απέχουν μεταξύ τους απόσταση περίπου 
26,73 m.  Η ιδανική απόσταση του ενδιάμεσου στύλου (υπό μεταφορά)  θα ήταν 13,36 m. Η  
πραγματική απόσταση του υφιστάμενου υπό μεταφορά στύλου,  είναι από το πρώτο υφιστάμενο 
φωτιστικό (προς την πλευρά της οδού Περικλέους )  περίπου 12,35 μέτρα. Προκύπτει  δηλαδή  
ότι η απόκλιση από το ιδανικό  σημείο του υφιστάμενου στύλου  είναι κατά απόλυτη τιμή 
περίπου 1,01 m  (προς την πλευρά της πλατείας Αγίας Σοφίας ).  Η νέα θέση που προτείνεται να 
μετατοπιστεί,  είναι κατά απόλυτη τιμή περίπου 0,89 m από το ιδανικό  σημείο προς την πλευρά 
της οδού Περικλέους  

5)   Για την επαναλειτουργία  του υπό μεταφορά στύλου, θα πρέπει να γίνει στεγανή υπόγεια 
προέκταση των υφιστάμενων υπόγειων καλωδίων με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά 
εξαρτήματα (φρεάτιο, σωλήνες, καλώδια, κλπ) κατόπιν υποδείξεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.  

6) Στην  νέα θέση που θα τοποθετηθεί ο στύλος φωτισμού, θα πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλη 
βάση ομοιών  διαστάσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών με την υφιστάμενη βάση. 

 
 
             Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα  και ότι : 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση :  Τερτσέτη  44 

Ταχ. Κώδικας :  154 51-Ν. Ψυχικό 

Πληροφορίες :  Παντερμαράκης Νεκτάριος 

Τηλέφωνο :  2132014672 

Email :  n.pantermarakis@0177.syzefxis.gov.gr  
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1)  Κατά την συνήθη πρακτική όταν σχεδιάζεται ο φωτισμός ενός δρόμου,  για να εξασφαλιστεί η 
ομοιομορφία του φωτισμού (που συμβάλει στην οδική ασφάλεια), τα φωτιστικά είναι ίδιου τύπου 
και οι αποστάσεις ανάμεσα στους  στύλους είναι σταθερές (όσο αυτό είναι δυνατό). 

2) H νέα θέση του στύλου φωτισμού που προτείνεται και εμφανίζεται στο σκαρίφημα, είναι περίπου 
1,90 m αριστερά από την υφιστάμενη θέση (προς την πλευρά της οδού Περικλέους) και περίπου 
στην ίδια απόσταση από το ρείθρο του πεζοδρομίου που έχει ο υφιστάμενος στύλος, δεν 
παρεμποδίζει την διέλευση των οχημάτων στο ακίνητο. 

3) Πλησίον του στύλου, προτείνεται να τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο μεταλλικό φρεάτιο βαρέως 
τύπου διαστάσεων 30 CM Χ 30 CM,. όπου θα πρέπει να γίνει στεγανή υπόγεια προέκταση των 
υφιστάμενων υπόγειων καλωδίων με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (σωλήνες, 
καλώδια, κλπ). Στην  νέα θέση που θα τοποθετηθεί ο στύλος φωτισμού, θα πρέπει να 
κατασκευαστεί κατάλληλη βάση ομοιών  διαστάσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών με την 
υφιστάμενη βάση. 

4) Οι εργασίες μετατόπισης του στύλου και το κόστος μεταφοράς, θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη 
του ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

 
 

Σκαρίφημα 
 

 

         Προτείνεται  να μεταφερθεί ο υφιστάμενος  στύλος στην νέα θέση που  εμφανίζεται στο 
σκαρίφημα που προηγείται επειδή εκτιμάται,  ότι  θα έχει αμελητέα επίδραση στην ομοιομορφία 
φωτισμού στο τμήμα της οδού Σεφέρη πλησίον του αριθμού 8. 

 
             
                                                                                                                                           Ν. Ψυχικό      8 / 10 / 2021 
 
        
 
                                                                                                                                        ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    
                                                                                                                                    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

4. To υπ’ αριθμ. πρωτ. 15567/11-10-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας,  

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

     Εγκρίνει τη μεταφορά του στύλου φωτισμού που βρίσκεται μπροστά από το οικόπεδο επί της οδού 

Σεφέρη αρ 8 στο Νέο Ψυχικό.  

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό 

της 11ης Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

την 12ην Νοεμβρίου 2021 

Νέο Ψυχικό,23-11-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σιγάλα Πολυξένη 

Φασιλάκης Αριστείδης  

Χυτά – Αμιράλη Σταυρούλα 

Μπατζάκη Λουκία 

Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη 

Μούρτος Γεώργιος  

Γιαννίκος Βασίλειος 

Ζούπα  Σοφία - Αγγελική                                                    

Τσάγκλας Διονύσιος      

Ουρανίτσας  Ευάγγελος                                                    
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