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ΘΕΜΑ :  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

 

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (

44), σήµερα την 30
ην 

του µηνός Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 

συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 

88, παράγραφος 2, του Νόµου 3852/2010,

θεµάτων Η.∆. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

‘’Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών 

Εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ’ αριθµ. 9/12-9-2017 απόφαση του Συµβουλίου µας αποφασίστηκε οµόφωνα η αναγκαιότητα 

ύπαρξης πληροφοριακών πινακίδων και οριοδεικτών και η τοποθέτηση καινούργιων πινακίδων, ε

ελεγχθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ότι είναι σύννοµες. 

Ψυχικού 

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(ως προς την αρίθµηση της      

                                                                           απόφασης)                        

 

  

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  

Αριθ. Πρωτ.:7939/25

 

  

213 2014 630 – 213 2014 634 

    Αριθµ. Απόφ.: 0

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-05-2018 5
ης

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (

του µηνός Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,

συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης 

της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 

, του Νόµου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

‘’Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων σε συµβολές οδών’’

Εισηγούµενη το ανωτέρω θέµα η Πρόεδρος είπε: 

2017 απόφαση του Συµβουλίου µας αποφασίστηκε οµόφωνα η αναγκαιότητα 

ύπαρξης πληροφοριακών πινακίδων και οριοδεικτών και η τοποθέτηση καινούργιων πινακίδων, ε

ελεγχθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ότι είναι σύννοµες.  

 

7939/25-06-2018 

01/30-05-2018 

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη 

και ώρα 18:00, συνήλθε σε  

κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης 

σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

πινακίδων σε συµβολές οδών’’ 

2017 απόφαση του Συµβουλίου µας αποφασίστηκε οµόφωνα η αναγκαιότητα 

ύπαρξης πληροφοριακών πινακίδων και οριοδεικτών και η τοποθέτηση καινούργιων πινακίδων, εφόσον 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 4/8-3-2018 απόφασή της αποφάσισε όπως κρατήσει το θέµα 

και κάλεσε το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού να συγκεκριµενοποιήσει την απόφασή του 

και εν συνεχεία να παραπέµψει εκ νέου το θέµα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και συνεκτιµώντας και τις πληροφορίες των Τεχνικών Υπηρεσιών έχουµε τη 

γνώµη ότι: 

Οι πληροφοριακές πινακίδες καθίστανται αναγκαίες και χρήσιµες,  καθώς το εκπαιδευτήριο φιλοξενεί  

εκδηλώσεις και συνέδρια πανελλαδικού ακόµα και παγκόσµιου ενδιαφέροντος, µε αποτέλεσµα πλήθος 

επισκεπτών να επωφελούνται από την λεπτοµερή καθοδήγηση που παρέχει ο ∆ήµος µας µέσα από τις 

πληροφοριακές αυτές πινακίδες.  

Επίσης, λαµβάνουµε υπόψη µας την ύπαρξη αντίστοιχων αποφάσεων από άλλους  ∆ήµους και εγκρίσεις της 

Αποκεντρωµένης διοίκησης 

Ειδικότερα, η ύπαρξη και η διατήρηση των ως άνω µπλε πινακίδων (συνολικά επτά)  στα ακόλουθα σηµεία 

(κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού) είναι απαραίτητη: 

1) Στη συµβολή της Λ. Κηφισίας (ρεύµα καθόδου) µε την οδό Αγίας Φιλοθέης επί της διαχωριστικής 

νησίδας της οδού Αγίας Φιλοθέης 

2) Στη συµβολή του παράδροµου της Λ. Κηφισίας µε την οδό Γρίβα ∆ιγενή, επί του πεζοδροµίου. 

3) Επί του πεζοδροµίου στην οδό Γατοπούλου, λίγο πριν τη συµβολή της µε την οδό Στεφάνου ∆έλτα. 

4) Στη συµβολή της οδού 25
ης

 Μαρτίου µε την πλατεία Πικιώνη στη Φιλοθέη και επί της οδού 25
ης

 

Μαρτίου. 

5) Στη συµβολή της οδού 25
ης

 Μαρτίου και Λ. Σταύρου Γεωργίου και επί της οδού Λ. Σταύρου 

Γεωργίου. 

6) Στη συµβολή των οδών Ζαρίφη Ν. και Λ. Σταύρου Γεωργίου και επί της οδού Ζαρίφη Ν. 

7) Επί της οδού Ολυµπιονίκη ∆ιαδόχου Κωνσταντίνου στη συµβολή της µε τη Λ. Ελευθερίου 

Βενιζέλου 

. 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και εν συνεχεία διεξαχθείσας ψηφοφορίας 

Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Όπως εγκρίνει την τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων σε συµβολές οδών σύµφωνα µε 

τη νόµιµη διαδικασία.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 01/2018. 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ  

ΕΥΦΗΜΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΑΠΩΝ) 

 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 5
ης

 Συνεδριάσεως του  

Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού 

στις 

 

30-05-2018  

                                Ψυχικό, 25-06-2018  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

  

ΕΥΦΗΜΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ  

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ: 

1. ∆ήµαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού 

2. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

3. Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού 

4. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Α. Γάτο 


