
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 8-3-2022  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  

και ώρα 10:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

3249/03-03-2022  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. Φωτιάδη Δημήτριο  

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο, 

4. Νάκα Αριστείδη, 

5. Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα), 

6. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

7. Αλεξοπούλου 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 (2) ήτοι οι κ. κ. Νάκας Αριστείδης και Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

 Τον απόντα κ. Νάκα Αριστείδη  αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία.  

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος  

Η.Δ. 

Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος  λόγω αποχώρησης του Προέδρου.   

Ο  Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης  ζήτησε να συζητηθεί το 24ο θέμα Η.Δ. ως 2ο θέμα 

Η.Δ. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του Αντιπροέδρου. 

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Ψυχικού και Φιλοθέης κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος, Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  και 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) αντίστοιχα. 

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-

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                           ΑΔΑ: 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 7/8-3-2022 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.:  3879/15-3-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΦΝΔΩΗ8-0ΑΔ



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 συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικός σύμβουλος 

κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος, Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα), Πετρίτση – 

Μουράντ Αικατερίνη και Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Μάντακα 

Στυλιανή.  

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

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ  6ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για μεταφορά του στύλου φωτισμού που βρίσκεται μπροστά 

 από το οικόπεδο επί της οδού Σεφέρη 8  στο Νέο Ψυχικό. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  το υπ΄αριθμ. 15567/11-

10-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει ως ακολούθως: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

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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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 : 
 

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. 
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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                                                                                                                             
 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης 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. Τον  υπ΄αριθμ. πρωτ. 14314/20-9-2021 έγγραφο, 

5.  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15567/11-10-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας    

                                                          μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

8  στο Νέο Ψυχικό, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, τμήμα συντήρησης και 

αυτεπιστασίας.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2022 

 

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 1ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού στις 
8-3-2022 

Ψυχικό, 15-3-2022 

                   Μπονάτσος Χαράλαμπος   

                 Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία 

                 Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

                 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη    

                 Αλεξοπούλου Αικατερίνη     

             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ  

 

                                    α/α 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

  
                             

                    ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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