
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-6-2018   8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 26ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και του 

Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

7810/22-6-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  27ο Η.Δ. 

Έγκριση Εναλλακτικών σημείων για την άμεση εγκατάσταση των δύο (2) υπογείων συστημάτων  

προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακύκλωσης, αντί της οδού Ομήρου. 

 

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4 ) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Χαροκόπος Παντελής 
Δελακουρίδης Ιωάννης 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Κανελλάκης Νικόλαος  

Καβαλάρης Ιωάννης 
 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  173/26-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:   8414/4-7-2018 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθαν στις 

ανακοινώσεις. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Σουμπασάκη - Παπαδημούλη 

Κωνσταντίνα απεχώρησαν κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διατάξεως θεμάτων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καριώτης Αλέξανδρος και Ζερβός Νικόλαος απεχώρησαν κατά την συζήτηση 

του 1ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαναός Δημήτριος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 28ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. 

Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη. 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 21ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

       

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 1.  Σας γνωρίζουμε ότι, η Υπηρεσία μας σε εκτέλεση της 267/15-11-2017 σχετικής Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση χωροθέτησης έξι (6) υπόγειων συστημάτων κάδων, υλοποιεί την εγκατάστασή 

τους σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί τα 

τέσσερα (4) από τα έξι (6) συστήματα, στους προβλεπόμενους χώρους.  

2. Επειδή, όπως ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας, για την εγκατάσταση των δύο (2) υπολοίπων υπόγειων 

συστημάτων κάδων, επί της οδού Ομήρου στη Δ.Ε. Ν. Ψυχικού, θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, πέραν των έξι 

(6) μηνών, λόγω της απαιτούμενης παράκαμψης του υπογείου δικτύου μέσης τάσης (στην οδό Ομήρου), από τη 

ΔΕΔΔΗΕ, και περαιτέρω έχοντας υπόψη:  

  α. Άλλους χώρους και σημεία που απαιτούν αποκατάσταση λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (σώρευση πολλών 

τροχήλατων κάδων ή σύντομη υπερπλήρωση των τοποθετημένων στα σημεία αυτά τροχήλατων κάδων).  

 

   β. Την περίπτωση 4 της παραγράφου 4.3 του άρθρου 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής Μελέτης: «4. 

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με φροντίδα, δαπάνη 

και ευθύνη του Δήμου, πριν τη διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων, με Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου και λήψη των απαιτούμενων Αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, τόσο για την αναγκαιότητα των εργασιών 

εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω., στο συγκεκριμένο σημείο, όσο και για τη δαπάνη που θα 

απαιτηθεί.».  

 

   γ. Την περίπτωση 3 της παραγράφου 4.3 του άρθρου 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής Μελέτης: 

«3. Πριν της έναρξης των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει με δική του δαπάνη και 

μέριμνα για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής οδοστρώματος, άδεια 

προσωρινής κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. (ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, οπτικών ινών, 

κλπ), από τις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες.».  
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   δ. Ότι η εγκατάσταση των ανωτέρω δύο (2) υπόγειων συστημάτων κάδων, είναι επιτακτική ανάγκη λόγω της 

αυξημένης επιβάρυνσης άλλων σημείων, από μεγάλο αριθμό τροχήλατων κάδων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

καταστημάτων εμπορικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.   

 

   ε. Το γεγονός ότι, επειδή η εγκατάσταση των προαναφερθέντων δύο (2) συστημάτων απαιτεί, από τον Ανάδοχο 

της προμήθειας την κατασκευή τεχνικών έργων (υπόγεια φρεάτια διαστάσεων 2mX2mX2m, διαμόρφωση – 

προσαρμογή της κατασκευής στο κοινόχρηστο χώρο), τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις για την κατασκευή 

τους και τον έλεγχο υπογείων υποδομών και δικτύων Ο.Κ.Ω., θα απαιτηθεί η συμβολή της Δνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών τόσο για τον ακριβή καθορισμό των σημείων χωροθέτησης των υπό κατασκευή φρεατίων όσο και για 

την επίβλεψη των κατασκευών ώστε, πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και κατά το χρόνο των εκσκαφών και 

κατασκευών, να τηρούνται από τον Ανάδοχο όλες οι νόμιμες διαδικασίες ως και οι προβλέψεις της σχετικής Μελέτης 

κατά το μέρος που αφορά την κατασκευή και εγκατάσταση του υπόγειου τμήματος και της πλατφόρμας 

πεζοδρόμου του συστήματος.    

Προτείνει: 

Tα προς εγκατάσταση συστήματα των δύο (2) υπόγειων κάδων, αντί της οδού Ομήρου Δ.Ε. Ν. Ψυχικού, να 

τοποθετηθούν στο παρακάτω σημείο: 

 Επί της οδού Δημητρίου Βασιλείου πλησίον της συμβολής της με την οδό Περικλέους (εντός του χώρου 

πρασίνου /παρκάκι), στη Δ.Ε. Νέου Ψυχικού [δύο (2) τεμάχια υπογείων κάδων]. 

ή  εναλλακτικά : 

 Επί της οδού Ρέας 2 (εντός κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν «Νέας Αγοράς»), στη Δ.Ε. Φιλοθέης [δύο (2) 

τεμάχια υπογείων κάδων]. 

   

3.  Παρακαλώ για τις ενέργειές σας προκειμένου να ληφθεί Απόφαση: 

 

     α. Έγκρισης της χωροθέτησης των δύο (2) συστημάτων υπόγειων κάδων, αντί της οδού Ομήρου (μεταξύ 

των οδών Στρατήγη και Ολυμπιονικών) στη Δ.Ε.  Νέου Ψυχικού, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης από την 

απαιτούμενη παράκαμψη του υπογείου δικτύου μέσης τάσης, από τη ΔΕΔΔΗΕ, στο παρακάτω σημείο: 

 Επί της οδού Δημητρίου Βασιλείου πλησίον της συμβολής της με την οδό Περικλέους (εντός του χώρου 

πρασίνου/παρκάκι), στη Δ.Ε.  Νέου Ψυχικού [δύο (2) τεμάχια υπογείων κάδων]. 

ή  εναλλακτικά  

 Επί της οδού Ρέας 2 (εντός κοινοχρήστου χώρου, έμπροσθεν «Νέας Αγοράς»), στη Δ.Ε. Φιλοθέης [δύο (2) 

τεμάχια υπογείων κάδων]. 

     

     β. Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών να καθορίσει τα ακριβή σημεία χωροθέτησης των υπό κατασκευή φρεατίων των 

συστημάτων υπογείων κάδων, να επιβλέψει τις εργασίες κατασκευών, πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και κατά 

το χρόνο των εκσκαφών και κατασκευών ώστε να υπάρχουν από τον Ανάδοχο όλες οι απαιτούμενες άδειες και να 

τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την εγκατάσταση των δύο (2) συστημάτων υπόγειων κάδων στα ακριβή 

σημεία χωροθέτησής τους. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 
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1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου (ΦΕΚ 2368/Β΄/24.08.2012), 

4. Την με Α.Μ. 9/2017 Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

5. Την υπ’ αριθμ. 267/15-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την εγκατάσταση των δύο (2) υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακύκλωσης, 

αντί της οδού Ομήρου Δ.Ε. Ν. Ψυχικού, να τοποθετηθούν στο παρακάτω σημείο: 

 Επί της οδού Δημητρίου Βασιλείου πλησίον της συμβολής της με την οδό Περικλέους (εντός του χώρου 

πρασίνου/παρκάκι), στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού [δύο (2) τεμάχια υπογείων κάδων]. 

 

Η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών να καθορίσει τα ακριβή σημεία χωροθέτησης των υπό κατασκευή φρεατίων των 

συστημάτων υπογείων κάδων, να επιβλέψει τις εργασίες κατασκευών, πριν την έναρξη των εργασιών αλλά και κατά 

το χρόνο των εκσκαφών και κατασκευών ώστε να υπάρχουν από τον Ανάδοχο όλες οι απαιτούμενες άδειες και να 

τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την εγκατάσταση των δύο (2) συστημάτων υπόγειων κάδων στα ακριβή 

σημεία χωροθέτησής τους. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος καταψηφίζει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2018 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

26ην - 6 - 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  4-7-2018 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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