
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  8-11-2021  7ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 

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

17090/4-11-2021 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 απούσα μία (1) ήτοι η κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη.  

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 τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος  και Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

Μετά την ψήφιση του 3ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη λόγω αποχώρησης του Προέδρου.  

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

Γεώργιος. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                ΑΔΑ:   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 104/8-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95     Αριθμ. Πρωτ.:17483/12-11-2021 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΔΙΦΩΗ8-Ν7Χ



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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

 ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ. 

Έγκριση τοποθέτησης ταχυφορτιστή ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχημάτων στον χώρο 

στάσης/στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ Φάρου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Η εταιρεία ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία κατέθεσε στον Δήμο μας το υπ’ αριθμόν 

πρωτ. ΔΦΨ 10442/30-06-2021 αίτημα της και, συμπληρωματικά, το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΦΨ 13663/8-9-2021 

έγγραφο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση τοποθέτησης ταχυφορτιστή ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ 

οχημάτων. Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του ταχυφορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) χωροθετείται 

επί του πεζοδρομίου στον υφιστάμενο χώρο στάσης/στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ που βρίσκεται στον 

Φάρο Ψυχικού, επί της οδού Μαραθωνοδρόμων πριν από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142/23-07-2020), στους χώρους στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχημάτων που 

προορίζονται για μικτή χρήση, ήτοι χρησιμοποιούνται και από Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με άλλη πηγή ενέργειας, καθορίζεται 

υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) θέση αποκλειστικής χρήσης από αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά 

Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχήματα, με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο για κάθε πέντε (5) θέσεις Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχημάτων και στο 

τέλος των συνολικών θέσεων, η οποία οριοθετείται με κατάλληλη σήμανση και διαγράμμιση. Εφόσον στους εν 

λόγω χώρους στάθμευσης υπάρχουν λιγότερες των πέντε (5) θέσεων, η χωροθέτηση γίνεται με κριτήριο την εν 

γένει χωρητικότητά τους. 

Η εν λόγω πιάτσα ΤΑΞΙ είναι νομίμως υφιστάμενη, έχει αδειοδοτηθεί με την υπ’ αριθμόν 

981/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΠΕ/27-01-2005 απόφαση ίδρυσης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), 

εκτείνεται σε μήκος 20 μέτρων, διαθέτει 4 θέσεις στάσης/στάθμευσης ΤΑΞΙ και αποτελεί τη μοναδική νόμιμα 

καθορισμένη πιάτσα ΤΑΞΙ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Οδηγίες (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, ΦΕΚ Β΄ 4380/05-10-2020) που διέπουν το 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, το οποίο βρίσκεται υπό 

εκπόνηση, είναι υποχρεωτική η χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενους και νόμιμα 

καθορισμένους χώρους στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατέθηκαν από την αιτούσα 

εταιρεία, προτείνονται: α) Ο ταχυφορτιστής Η/Ο να τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου στην τελευταία (τέταρτη) 

θέση στάθμευσης ΤΑΞΙ, β) Στο σημείο τοποθέτησης του ταχυφορτιστή Η/Ο να γίνει σημειακή διαπλάτυνση του 

πεζοδρομίου, με τροποποίηση του υφιστάμενου παρτεριού χωρίς να θιχτούν τα δέντρα ή οι θάμνοι του, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και γ) 

να οριοθετηθεί η θέση με κατάλληλη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση), η οποία θα καθοριστεί. 

 Σημειώνεται πως οι εργασίες εγκατάστασης του ταχυφορτιστή Η/Ο θα γίνουν με έξοδα, επίβλεψη και 

ευθύνη της αιτούσας εταιρείας. 

ΑΔΑ: ΨΔΙΦΩΗ8-Ν7Χ



Με βάση τα παραπάνω, η πρόταση της αιτούσας εταιρείας αντιμετωπίζεται θετικά από την Τεχνική 

Υπηρεσία και παρακαλούμε για την δική σας σχετική απόφαση.  

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  παρ.1  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 

από το άρθρου 40 την παρ.3 του Ν.4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 142/23-07-2020), 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦΨ 10442/30-06-2021 αίτημα της εταιρείας ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία και το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΦΨ 13663/8-9-2021 συμπληρωματικό  έγγραφό της, με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την έγκριση τοποθέτησης ταχυφορτιστή ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ οχημάτων, 

6. Την υπ’ αριθμ. 981/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΠΕ/27-01-2005 απόφαση ίδρυσης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), 

7. Τις Τεχνικές Οδηγίες (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, ΦΕΚ Β΄ 4380/05-10-2020), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση ταχυφορτιστή ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων στον χώρο 

στάσης/στάθμευσης (πιάτσα) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ Φάρου Ψυχικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

εισήγηση. 

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2021 

 

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

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
             Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  

             Ζερβός Νικόλαος 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 8-11-2021 

             Φωτιάδης Δημήτριος 

       Παπαχρόνης Γεώργιος  

       Αλεξοπούλου Αικατερίνη  

        

Ψυχικό, 12-11-2021              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΔΙΦΩΗ8-Ν7Χ
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