
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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  2ο Η.Δ. 

Έγκριση διαγράμμισης στην οδό Ναρκίσσου στην Κοινότητα Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 15741/13-10-2021 αίτησή της η κ. Παναγιώτα Ζιάκα ζήτησε να διαγραμμιστεί η οδός 

Ναρκίσσου στο νούμερο 28 στη Κοινότητα Ψυχικού στο οδόστρωμα, ώστε να δημιουργηθεί πέρασμα για 

καρότσι με μωρό. 

Ο Μηχανικός του Δήμου μας κος Βαλής Στυλιανός διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι η στάθμευση 

οχημάτων στο εν λόγω σημείο σε συνδυασμό με την ύπαρξη δύο μεγάλων πεύκων στο πεζοδρόμιο, προκαλεί 

εγκλωβισμό των εξερχόμενων με καρότσι πεζών.  Κατόπιν αυτού προτείνεται εφαρμογή κίτρινης διαγράμμισης 

στο οδόστρωμα σε μήκος 0,80 μέτρων και πλάτος 0,80 μέτρων, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα. 

 

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. Την υπ’ αριθμ. 15741/13-10-2021 αίτηση της  κ. Παναγιώτας Ζιάκα, 

5. Τη διενεργήσασα αυτοψία του Μηχανικού του Δήμου μας κ. Βαλή Στυλιανού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

            

                                                                    ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 28 

πεζοδρόμιο                                                      δέντρα 

 

  

  

 

 

Διαγράμμιση για απαγόρευση στάθμευσης και δημιουργίας διόδου 

 

ΑΔΑ: ΨΕ6ΒΩΗ8-ΤΙΓ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την εφαρμογή κίτρινης διαγράμμισης στο οδόστρωμα επί της οδού Ναρκίσσου αρ.28 στη 

Κοινότητα Ψυχικού, σε μήκος 0,80 μέτρων και πλάτος 0,80 μέτρων, σύμφωνα με το παρακάτω σκαρίφημα: 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  105/2021 

 

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: ΨΕ6ΒΩΗ8-ΤΙΓ
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