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Νέο Ψυχικό 14-12-2018 

 

ΘΕΜΑ :  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-12-2018 10
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη 44), 

σήμερα την 10
ην 

του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης της 

Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88, 

παράγραφος 2, του Νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 ‘’Τροποποίηση παρτεριού στην οδό Γλαύκου 12, στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού»  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού στην εισήγησή της ανέφερε ότι κατόπιν λήψης 

εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έφερε συνημμένα Υπόμνημα της εταιρείας «ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – Κ. 

ΜΠΕΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΟΞΕ» με αριθ. Πρωτ. Δ.Φ.Ψ. 14355/19-11-2018, η εν λόγω εταιρεία επανήλθε στο θέμα το 

οποίο είχε εξεταστεί κατά την 8
η
 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού στις 18 

Οκτωβρίου 2018 και η απόφαση η οποία ελήφθη κατά την εν λόγω συνεδρίαση ήταν απορριπτική κατά πλειοψηφία 

για την εν λόγω εταιρεία, η οποία με το κατατεθέν υπόμνημα επανέρχεται προς εκ νέου εξέταση του εν λόγω 

θέματος αναφέροντας ότι το παρτέρι ζητείται να μετακινηθεί με έξοδα της εταιρείας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή 

η προσπέλαση των αυτοκινήτων στο γκαράζ, το οποίο θα παραμείνει μπροστά από την ιδιοκτησία τους, 

μετακινούμενο προς την είσοδο της πολυκατοικίας και ελευθερώνοντας την είσοδο του γκαράζ. Η Τεχνική Υπηρεσία 

ανέφερε ότι όσον αφορά τη ροή των αυτοκινήτων και των πεζών δεν αλλάζει η υφιστάμενη κατάσταση, το εμβαδόν 

της επιφάνειας του παρτεριού παραμένουν ίδια, επίσης δημιουργείται διάδρομος για πεζούς, το ποσοστό του 

πρασίνου παραμένει αμετάβλητο και δεν υπάρχει αντίρρηση από την πλευρά της εταιρείας όπως αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο και τα έξοδα θα επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Κατόπιν τούτου και με το σκεπτικό ότι 

ευρισκόμεθα εν μέσω οικονομικής και οικοδομικής κρίσης, επανερχόμεθα στο εν λόγω θέμα και το υποβάλλουμε 

στο Συμβούλιο προς εξέταση και λήψη αποφάσεων.     
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Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του Άρθρου 83, 88 και 89 του Νόµου 3852/2010 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εγκρίνει το εν λόγω θέμα, ως αναφέρεται στην εισήγηση, για τους ακόλουθους λόγους :        

1)  Το παρτέρι θα μετακινηθεί με έξοδα της εταιρείας και θα μετακινηθεί  προς την είσοδο της πολυκατοικίας,  

ελευθερώνοντας την είσοδο του γκαράζ και πάντα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 

Υπηρεσίας Πρασίνου.  

2) Όσον αφορά τη ροή των αυτοκινήτων και των πεζών θεωρείται ότι δεν αλλάζει η υφιστάμενη κατάσταση 

και το εμβαδόν της επιφάνειας του παρτεριού παραμένουν ίδιο 

3) Δημιουργείται διάδρομος για πεζούς και το ποσοστό του πρασίνου παραμένει αμετάβλητο 

4) Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής και οικοδομικής κρίσης θεωρείται σκόπιμη η μετατόπιση του 

παρτεριού, με σκοπό να διευκολυνθεί η εταιρεία στην πώληση των διαμερισμάτων της εν λόγω οικοδομής. 

Μειοψήφισε απέχουσα η Σύμβουλος κα Μερόπη Γραμμένου.   

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 

1. Στο ∆ήµαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη 

2. Στην Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Αικ. Αλεξοπούλου 

3. Στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Α.Γ. Γάτο 

4. Στον Αντιδήµαρχο Πρασίνου ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Β. Σαµαρόπουλο 

5. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 22/2018 

 

 



3 

 

 

 

 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ  – ΜΠΑΡ∆Η ΜΕΡΟΠΗ 

ΠΑΣΣΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΠΟΥΣΑ) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδριάσεως του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού στις 

 

10-12-2018  

Νέο Ψυχικό, 10-12-2018  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

  

ΠΑΣΣΑ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ  

 

 

 

 

 


