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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-10-2019 
8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 15ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε 

σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του 

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

παράγραφος 2, του Νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 και 

ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της Η.Δ.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα μελών (11) 

Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν επτά (7) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι: κ.κ. Χύτα-Αμυράλη 

Σταυρούλα, Μούρτος Γεώργιος, Γιαννίκος Βασίλειος και Τσάγκλας Διονύσιος. Οι σύμβουλοι κ.κ. 

Τσάγκλας Διονύσιος και Χύτα-Αμυράλη Σταυρούλα προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. Οι σύμβουλοι κ.κ. Γιαννίκος Βασίλειος και Μούρτος Γεώργιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 

3ου θέματος Η.Δ.  

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Παναγιωτακόπουλου Άγγελου, για άδεια τοποθέτησης 

πλαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της εισόδου κατοικίας του επί της οδού Γρυπάρη αρ. 20 

στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 2-9-2019 εισήγηση-έκθεση αυτοψίας της 

υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αγγελικής Δεληγιώργη, η οποία 

μετέβη στις 2-9-2019 επί της οδού Γρυπάρη αρ.20, στο Ν. Ψυχικό, για να ελέγξει το πρόβλημα που 

δημιουργείται στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας του κ. Παναγιωτακόπουλου Άγγελου, (σχετ: οι 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 9549/28-6-2019 και 10654/15-7-2019 αιτήσεις του αιτούντος με θέμα: «Άδεια 



τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων έμπροσθεν  της εισόδου κατοικίας του επί της οδού Γρυπάρη 

αρ. 20 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού») και η οποία έχει ως ακολούθως:  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Ν. Ψυχικό, 2-9-2019  

 ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η – ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

Θέμα: «Αίτηση για άδεια τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της εισόδου οικίας επί 

της οδού Γρυπάρη 20, Ν. Ψυχικό»  

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10654/15-07-2019 αίτηση του κ. Παναγιωτακόπουλου Άγγελου  

 

Η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Αγγελική Δεληγιώργη του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

μετέβη στις 02-09-2019 επί της οδού Γρυπάρη 20, στο Ν. Ψυχικό, για να ελέγξει το πρόβλημα που 

δημιουργείται στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας του κ. Παναγιωτακόπουλου Άγγελου, λόγω 

παρκαρίσματος οχημάτων έμπροσθεν σε αυτό, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πρόσβαση εντός 

αυτής.  

Διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο σημείο παρκάρουν οχήματα κλείνοντας την είσοδο, με 

αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατη την είσοδο στην κατοικία τους.  

Σύμφωνα με το Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)  

 άρθρ. 34 παρ. 12  

απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή 

ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια 

των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων.  

Παρακαλούμε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

Αγγελική Δεληγιώργη  

Τοπογράφος Μηχ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.  

Καλλιόπη Τοκάτογλου  

Τοπογράφος Μηχ. 

 

 

Βάσει του παραπάνω νόμου (Ν. 2696/1999 -Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας /άρθρ. 34 παρ. 12) 

απαγορεύεται η τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων-κολωνακίων επί του οδοστρώματος.  

Συνεπώς εισηγούμαι να εφαρμοσθεί το προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ οριζόντιο μέτρο απαγόρευσης 

στάσης-στάθμευσης, επί του οδοστρώματος, δηλαδή, σήμανση, με ειδική διαγώνια διαγράμμιση, 



κίτρινου χρώματος, με συνεχές περίγραμμα, μήκους ενάμιση (1,50) μέτρου και πλάτους δύο 

(2,00) μέτρων, έμπροσθεν της οικίας του αιτούντος.  

Καλούνται τα μέλη του Συμβουλίου να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και να αποφασίσουν 

σχετικά επί του θέματος.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Νόμου 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 και ισχύει σήμερα, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 12 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), 

4. Την από 2-9-2019 έκθεση αυτοψίας, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την εφαρμογή του προβλεπομένου από τον Κ.Ο.Κ. οριζοντίου μέτρου απαγόρευσης στάσης – 

στάθμευσης επί του οδοστρώματος, ήτοι την εφαρμογή σήμανσης, με ειδική διαγώνια 

διαγράμμιση, κίτρινου χρώματος, με συνεχές περίγραμμα, μήκους ενάμιση (1,50) μέτρου και 

πλάτους δύο (2,00) μέτρων, έμπροσθεν της οικίας του αιτούντος κ. Παναγιωτακόπουλου 

Άγγελου, επί της οδού Γρυπάρη αρ.20 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  

Παραπέμπεται το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 8/2019 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως του 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού στις 15-10-2019  
Νέο Ψυχικό, 17-10-2019  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΓΑΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) 
ΦΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 

ΧΥΤΑ-ΑΜΙΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) 

ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 
ΠΑΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

(ΝΕΝΑ) 

ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 
ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 


