
 

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.  

          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. 

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. 

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 
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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. 

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

Φωτιάδης Δημήτριος  λόγω αποχώρησης του Προέδρου.  

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  9ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί καταγραφής και εν συνεχεία απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών 

πινακίδων που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους χώρους στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 2/17-1-2022 απόφαση του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού με θέμα: «Λήψη απόφασης περί καταγραφής και εν συνεχεία 

απομάκρυνσης  παράνομων διαφημιστικών πινακίδων που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους χώρους  

στην  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού», η οποία  έχει ως ακολούθως: 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-1-2022  1ης  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 17ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00΄ έως 12:00΄, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

504/13-1-2022 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. 
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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 περί καταγραφής και εν συνεχεία απομάκρυνσης  παράνομων 

 διαφημιστικών πινακίδων  που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους χώρους   

στην  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού. 

 

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

παρόντες ήταν δέκα (10) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Τσάγκλας Διονύσιος. 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                            

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος, ως Πρόεδρος                  Τσάγκλας Διονύσιος                                                

Σιγάλα Πολυξένη                                                             

Φασιλάκης Αριστείδης                                            

Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα  

Μπατζάκη Λουκία 

       Μούρτος  Γεώργιος  

Γιαννίκος Βασίλειος 

Ζούπα  Σοφία - Αγγελική   

Μπαλάγκα Ευδοξία        

Ουρανίτσας Ευάγγελος  

                                    

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

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την δια περιφοράς μέθοδο, 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. 

Οι Σύμβουλοι απάντησαν με ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ 10.00’ και 12.00’. Ως εκ τούτου 

συμμετείχαν στη συνεδρίαση με την δια περιφοράς μέθοδο οι σύμβουλοι κ.κ. Σιγάλα Πολυξένη, Φασιλάκης 

Αριστείδης, Χυτά – Αμιράλη Σταυρούλα, Μπατζάκη Λουκία,  Μούρτος Γεώργιος, Γιαννίκος Βασίλειος,  Ζούπα  

Σοφία - Αγγελική , Μπαλάγκα Ευδοξία και  Ουρανίτσας  Ευάγγελος.   

      

Εισηγούμενος  το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το Ν.2646/2001 η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους 

είναι παράνομη. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή 

κατά παρέκκλισή των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 

του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισμού ή στύλους κατά μήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και  

οφείλουν να απομακρύνονται εντός πέντε (5) ημερών, από την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ενημέρωση του 

οικείου δήμου και με ευθύνη αυτού, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του φορέα που ανήκει η οδός, χωρίς 
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να απαιτείται η έκδοση απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2946/2001 (περιπτ.α΄ παρ. 8 άρθρου 9 ν. 

2946/2001) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 308/03 τεύχος Α΄) 

και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 54 του N.4735/2020. ) 

 Σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους των οποίων τα διαφημιστικά πλαίσια και οι διαφημίσεις 

θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται με απόφαση 

Δημάρχου τα τέλη που προβλέπονται στο οικείο Κανονισμό Καθαριότητας. (περιπτ. β΄ παρ. 8 άρθρου 9 N. 

2946/2001) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 308/03 τεύχος Α΄) 

και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 54 του N.4735/2020). 

 Δεδομένου ότι απαιτείται σωρευτικά η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων, η έλλειψη έστω 

και ενός εξ’ αυτών συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση του πλαισίου /διαφήμισης, ως «ρύπος». Επίσης, 

έλλειψη διάκρισης του είδους του χώρου στις προαναφερόμενες διατάξεις (δημοτικός, κοινόχρηστος ή 

ιδιωτικός) τα πλαίσια /διαφημίσεις στα οποία δεν αναγράφεται το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχειών 

απομακρύνονται άμεσα, ανεξαρτήτως του χώρου στα οποία αυτά βρίσκονται τοποθετημένα (άρθρο 4 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 9 του N. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 13 του N. 3212/2003 και 

εισηγητική έκθεση του Ν. 3212/2003).  

Για το λόγο αυτό εισηγούμαι την καταγραφή των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και εν 

συνέχεια την απομάκρυνσης τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Η Σύμβουλος κ. Σιγάλα Πολυξένη δήλωσε ότι συμφωνεί με την καταγραφή των παράνομων 

πινακίδων όπως ορίζει ο νόμος και την απομάκρυνση αυτών από του αρμόδιους.  

     Επίσης, η Σύμβουλος κ. Χύτα - Αμιράλη Σταυρούλα δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα να απομακρυνθούν 

όλες οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες σε κοινόχρηστους χώρους στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, οι  

οποίες είναι αιτία για τροχαία ατυχήματα αλλά και άσχημης αισθητικής εικόνας του προαστίου μας.    

 

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. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και  παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.2646/2001,  

5. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2946/2001 (περιπτ.α΄ παρ. 8 άρθρου 9 Ν.2946/2001) 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 308/03 τεύχος Α΄) και 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4735/2020,  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 13 του Ν. 3212/2003 

                                            και την εισηγητική έκθεση του Ν. 3212/2003,  

                                             μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

       Εγκρίνει τη καταγραφή  και εν συνεχεία την απομάκρυνση των  παράνομων διαφημιστικών πινακίδων  

που είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους  χώρους  στην  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού. 

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

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2022 

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 1ης Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

την 17ην Ιανουαρίου 2022 

Νέο Ψυχικό, 3-2-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σιγάλα Πολυξένη 

Φασιλάκης Αριστείδης  

Χυτά – Αμιράλη Σταυρούλα 

Μπατζάκη Λουκία  

Μούρτος Γεώργιος  

Γιαννίκος Βασίλειος 

Ζούπα  Σοφία - Αγγελική   

Μπαλάγκα Ευδοξία                                                   

Ουρανίτσας  Ευάγγελος                                                    

 

 

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. Τον  υπ΄αριθμ. 2/2022  απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού,                                                       

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  καταγραφή και εν συνεχεία την απομάκρυνση των  παράνομων διαφημιστικών πινακίδων  που 

είναι τοποθετημένες σε κοινόχρηστους  χώρους  στην  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2022 
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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  
 

ΑΔΑ: ΩΥ1ΣΩΗ8-ΣΒΔ
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