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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 45/23-11-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 14911/29-11-2018 
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fax: 210 6726081  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  23-11-2018  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή και ώρα 13:00΄, ύστερα από την με αριθμ. 14373/19-11-2018 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 σε όλα τα μέλη, δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο, 

2. Κανελλάκη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Γάτο Γεώργιο – Αλκιβιάδη,  

4. Παπαγεωργίου Λεωνίδα, απόντα, αναπληρούμενο από τον κ. Καριώτη Αλέξανδρο,  

5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

6. Τρέζου Μαρία-Ελένη,  

7. Δελακουρίδη Ιωάννη, απόντα, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ζήτησε να συζητηθεί το 13ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκριναν ομόφωνα. 

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

Γεώργιος. 

ΘΕΜΑ  1Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασης του Συμβουλίου  

Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης περί τοποθέτησης και  

διατήρησης πληροφοριακών πινακίδων σε συμβολές οδών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού περί τοποθέτησης και διατήρησης 

πληροφοριακών πινακίδων σε συμβολές οδών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           3      /09-10-2018  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ                    Α ρ ι θ μ . π ρ ω τ :  1 2 1 1 9 / 1 0 - 1 0 - 2 0 1 8                                   

Γ ΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6η ς  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 

Στη Φιλοθέη σήμερα την  9η  (ενάτη)  του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2018  ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη και ώρα 19:30΄ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, αποτελούμενο από τους: 

1. ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΛΑΒΙΟ   ως Πρόεδρος 

2. ΡΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ως Αναπληρωτή του Προέδρου 

3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ         

4. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ   

5. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΗ   ως Μέλη,         

Μετά  από την με αριθμό πρωτ: 11878  από 05/10/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα 

Πιλάβιου  που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010  και 

κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη συνήλθε σε  Συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα επί της οδού Παύλου Καλλιγά 31, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση δια τα 

κατωτέρω θέματα  Η.Δ.   

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου πέντε (5) Συμβούλων της 

Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, παρόντες ήταν άπαντες. 

Παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι  κ.κ. Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη και Γάτος Γεώργιος -  Αλκιβιάδης. 

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

Αργυρούλα.  

ΘΕΜΑ 1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών  

πινακίδων σε συμβολές οδών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Συμβουλίου την Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου με θέμα: «Τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων και οριοδεικτών, προς αποφυγή 

στάθμευσης αυτοκινήτων, σε συμβολές οδών» και η οποία έχει ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ  -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΘΕΜΑ  :  Τοποθέτηση  και  διατήρηση  πληροφοριακών  πινακίδων  και  οριοδεικτών,  προς  αποφυγή  
στάθμευσης  αυτοκινήτων,  σε  συμβολές  οδών. 

      Μετά  το  από  19/7/2017  αίτημα  του  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  -  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ  (πήρε  αριθ. 
πρωτ/λου Δ.Φ.Ψ. 11260/2017),  για  τοποθέτηση  και  διατήρηση  πληροφοριακών  πινακίδων  και  
οριοδεικτών,  για  την  αποφυγή  στάθμευσης  οχημάτων,  οι  πάρα  κάτω  υπογράφοντες  Κόγος  Βασίλης  και  
Δεληγιώργη  Αγγελική,  μηχ/κοί  της  Τ.Υ. του  Δήμου  Φιλοθέης  -  Ψυχικού,  προβήκαμε  σε  αυτοψία  και  
διαπιστώσαμε  τα  πάρα  κάτω  : 

    1ον )  Υπάρχουν  πληροφοριακές  πινακίδες  : 

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  Διγενή,  επί  του  πεζοδρομίου. 

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

     Είναι  μπλε  χρώματος,  διαστάσεων  50 x 60  εκατοστά,  τοποθετημένες  σε μεταλλικούς  ιστούς,  ύψους  2,10 
μ.,  από  την  στάθμη  του  εδάφους  και  αναγράφεται  σ’  αυτές  με  λευκά  γράμματα  το  εξής  «ΚΟΛΛΕΓΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΨΥΧΙΚΟΥ». Ακριβώς  από  κάτω  υπάρχει  λευκό  τόξο  (βέλος)  με  την  κατάλληλη  
κατεύθυνση. Σκοπός  των  πληροφοριακών  πινακίδων  αυτών  φαίνεται  να  είναι  η  καθοδήγηση  των  οδηγών  
προς  τις  εγκαταστάσεις  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  «ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΨΥΧΙΚΟΥ»  στο  Παλαιό  
Ψυχικό  (Στεφάνου  Δέλτα  αριθ. 15). 

      2ον )  Υπάρχουν  τοποθετημένοι  οριοδείκτες  για  την  αποφυγή  στάθμευσης  οχημάτων,  στις  πάρα  κάτω  
συμβολές  οδών  : 

 1. Στη  συμβολή  των  οδών  Στεφάνου  Δέλτα  και  Κωνσταντινουπόλεως,  έξω  από  την  κεντρική  πύλη  του  

Σχολείου,  ώστε  να  αποφεύγεται η  στάθμευση  οχημάτων  ειδικά  την  πρωινή  ώρα  προσέλευσης  των  

μαθητών  στο  σχολείο  και  την  ώρα του  σχολάσματος,  ώστε  να  μην  εμποδίζεται  η  ασφαλής  κίνηση  των 

μαθητών  (25  οριοδείκτες). 

2. Στη  συμβολή  των  οδών  25ης  Μαρτίου  και  Μπιζανίου,  ώστε  να  εκτελείται  απρόσκοπτα  η  κίνηση  των  

Ι.Χ.  οχημάτων  και  των  σχολικών   λεωφορείων,  ειδικά  η  στροφή  από  την  25η   Μαρτίου  προς  Μπιζανίου  

(25  οριοδείκτες). 

3. Επί  του  πεζοδρομίου  στην οδό  Κορυτσάς,  ώστε  να  εμποδίζεται  η  στάθμευση  οχημάτων  πάνω  στο  

πεζοδρόμιο    και  να  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  κίνηση  των  γονέων  με  τα  νήπια  σε  αυτό  (25  οριοδείκτες). 

4. Επί  της  Εμμανουήλ  Μπενάκη  στο  ύψος  της  συμβολής  της   με  την  οδό  Αρσάκη,  ώστε  να  εμποδίζεται  η  

στάθμευση  των  οχημάτων  και  να εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  και  απρόσκοπτη  κίνηση  των  σχολικών  

λεωφορείων  τόσο  του  Κολλεγίου  όσο   και  του  Αρσακείου,  ειδικά  η  στροφή  από  Αρσάκη  στην  Εμμανουήλ  

Μπενάκη  (30  οριοδείκτες). 

      Μετά  τα  ανωτέρω  : 

1ον ) Μελετήσαμε  την  Υπουργική  απόφαση  40264/4971/2007/ - ΦΕΚ 2201/Β΄/14-1-2007 που  αφορά  

τοποθέτηση  οριοδεικτών  καθώς  και  αποφάσεις  Δημ. Συμβουλίου  Διονύσου, Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  

Δήμων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων,  Εγκρίσεις  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αττικής,  

για  τις  αποφάσεις  των  Δήμων  Ηρακλείου  (Κρήτης)  και  Πεντέλης. 

2ον )  Ζητήσαμε  και  πληροφορηθήκαμε  τον  αριθμό  των  λεωφορείων  που  εξυπηρετούν  το  Εκπαιδευτικό  

Ίδρυμα  «ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  -  ΚΟΛΛΕΓΙΟ  ΨΥΧΙΚΟΥ».   
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      Η  προσέλευση  και  αποχώρηση   των  μαθητών,  γίνεται  με  λεωφορεία  μαζικής  μεταφορά  μαθητών ,  με  

ιδιωτικά  οχήματα  και  χωρίς  μεταφορικό  μέσο. 

      Συγκεκριμένα  : 

  α) 42  λεωφορεία  εξυπηρετούν  τους  μαθητές  Γυμνασίου  -  Λυκείου,  με  ωράρια  πρωϊνά  8:00 π.μ. – 8:30 π.μ.  

και  απογευματινά  στις  16:45 μ.μ.  

 β) Επίσης  για  τα  ξενόγλωσσα  ειδικά  προγράμματα  προσέλευσης  16:10 μ.μ.  και  αποχωρήσεις  στις  

17:10μ.μ.  

γ) 14  Λεωφορεία  μαζικής  μεταφοράς  νηπίων   για  το  Νηπιαγωγείο  με  προσέλευση  πρωϊνά  από  8:30 π.μ. – 

9:00 π.μ.  και  αποχωρήσεις  απογευματινά  από  13:30 μ.μ.  έως  15:30 μ.μ.. 

3ον ) Πέραν  των ανωτέρω  διεξάγονται  εκδηλώσεις  και  συνέδρια  Τοπικού  -  Περιφερειακού  -  Πανελλαδικού  

χαρακτήρα,  με  επισκέπτες  τοπικούς, της  ευρύτερης  περιφέρειας, ολοκλήρου  της  Ελλάδας, αλλά  πολλές  και  

με  επισκέπτες  και  συμμετέχοντες  αλλοδαπούς. 

      Παραθέτουμε  παρακάτω  εκδηλώσεις    -  συνέδρια  που  διεξάγονται  : 

1 ) Πανελλαδικές  εξετάσεις  για  διεθνή  πιστοποίηση  Οικονομικών  Αναλυτών. 

2) Πανελλαδικά  / Πανεπιστημιακά  εκπαιδευτικά  συνέδρια  (2017 / Πανεπιστήμιο Θράκης  -  Πανεπιστήμιο  

Πάτρας). 

3) Πανελλαδικές  εξετάσεις  αγωνισμάτων  για  την  Αστυνομία. 

4) Πανελλαδικά  σεμινάρια  internet – management. 

5) Πανελλαδικά  Παιδιατρικά  Πανεπιστημιακά  συνέδρια  (Από  Νοσοκομεία  Αγία  Σοφία - Αγλ. Κυριακού - 

Αττικό  Νοσοκομείο -  Ιατρικό  Κέντρο). 

6) Συνέδρια  της  Microsoft. 

7) Πανελλαδικά  πρωταθλήματα  κλασικού  και  μοντέρνου  χορού. 

8) Σεμινάρια για   μετεκπαίδευση  Πανεπιστημιακών  εκπαιδευτικών  με  Έλληνες  και  αλλοδαπούς  επισκέπτες.  

9) Συναντήσεις – Συνέδρια  για  την  Ολυμπιακή  Ιδέα,  (από  όλη την  Ελλάδα), 

και  πλήθος  άλλων  εκδηλώσεων. 

4ον ) Εξετάσαμε  τα  ιστορικά  δεδομένα  και  την  σχέση  «ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ», με  

τον  τέως  Δήμο  Ψυχικού   και  νύν  Δημοτική  Ενότητα  του  Δήμου  Φιλοθέης  -  Ψυχικού. 

α) Σχέδιο  Πόλης  Ψυχικού  1923 

β) Έτος  λειτουργίας  «ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  -  ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ»  1925  - Κοινή  Ιστορία. 

     Συνεκτιμώντας  τα  ανωτέρω  φρονούμε  ότι  : 

1ον) Οι  πληροφοριακές  πινακίδες  επειδή  δεν  εμποδίζουν  - παρακωλύουν  την  κυκλοφορία  και  επειδή  

δείχνουν  μία  διαδρομή  προς  χώρο  εκδηλώσεων  που θα  μπορούσαμε  να πούμε  ότι  αναδεικνύουν  και  το  

προάστιο  με  τον  Πανελλαδικό  τους  χαρακτήρα  και  τους  αρκετές  φορές  και  αλλοδαπούς  και  σημένοντες  

επισκέπτες  μπορούν  να  παραμείνουν. 

2ον ) Μελετώντας  όχι  με   στενά  περιθώρια  την  ανωτέρω  αναφερόμενη  Υπουργική  Απόφαση   (Αρ. 1 & 2)  

«Σε  διασταυρώσεις  οδών,  όπου  εμποδίζεται  συστηματικά  η  στροφή  των  μέσων  μαζικής  μεταφοράς,  

τοποθετούνται  κατακόρυφα  κατακόρυφοι  ελαστικοί  εύκαμπτοι  επαναφερόμενοι  κύλινδροι,  οι  οποίοι  

ονομάζονται  οριοδείκτες,  με  στόχο  την αποφυγή  παράνομης  στάθμευσης  οχημάτων»  (επισυνάπτεται)   και 

αναλογιζόμενοι  ότι  τα  λεωφορεία  μεταφέρουν  μαζικά  μαθητές  από  ηλικία  νηπίων  έως  και  τελειοφοίτων  
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λυκείων,  το  γεγονός  δε  ότι  οι   δρόμοι  και  του  Ψυχικού  και  της  Φιλοθέης  δεν    έχουν  τέτοιο  εύρος,  που  

να  είναι  δυνατόν  να  στρίψουν  τα  λεωφορεία  με  αυτοκίνητα  σταθμευμένα  κοντά  σε  συμβολές  οδών   και  

σε  συνδυασμό  και  με  τις  προαναφερόμενες  αποφάσεις  Δ.Σ.,  Ποιότητας  Ζωής  και  εγκρίσεις  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  μπορούμε  διευρύνοντας  τις  έννοιες  των  όρων  μέσα  μαζικής  μεταφοράς  

(Μ.Μ.Μ.),  να  θεωρήσουμε και  τα  λεωφορεία  της  μαζικής  μεταφορά  μαθητών  σαν  μία μόνιμη κατάσταση  

μαζικής  μεταφοράς  του  μαθητικού  πληθυσμού. 

     Θα  μπορούσαμε  λοιπόν  να  διευκολύνουμε  το  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  που  δημιουργείται  με  τις  ουρές  

που  σχηματίζονται  όταν μία στροφή  λεωφορείου  εμποδίζεται  από  σταθμευμένα  οχήματα  και  στις  

συγκεκριμένες  συμβολές  οδών  που  έχουν  ανωτέρω   περιγραφεί,  να  παραμείνουν  οι  οριοδείκτες,  όπως  

έχουν  ήδη  αναφερθεί.   

Οι  διενεργήσαντες  την  αυτοψία 

N.  Ψυχικό  20 / 07 / 2017 

Δεληγιώργη  Αγγελική      Κόγος  Βασίλης 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν.3852/2010, 

3. Την από 20-7-2017 Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της Τεχνικής  

                                                                  Υπηρεσίας του Δήμου, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την τοποθέτηση και διατήρηση πληροφοριακών πινακίδων σε συμβολές οδών στη Δημοτική 

Κοινότητα Φιλοθέης, ως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  

Η Σύμβουλος κ. Μαρία Σταματιάδη καταψηφίζει. 

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3/2018 

           Αφού συντάχθηκε  το  παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως κατωτέρω:             

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ                                  ΡΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

               ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 

                ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ   ΜΑΡΙΑ                    

               ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης                                                 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της                                         

Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλοθέης  

στις  09/10/2018 

Φιλοθέη,  10/10/2018                                                    

           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

          ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΙΛΑΒΙΟΣ  
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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 των άρθρων 73  & 75 του Ν. 3852/2010,  

3. Την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Εγκρίνει  την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης περί 

τοποθέτησης και διατήρησης πληροφοριακών πινακίδων σε συμβολές οδών, ως αναφέρεται στην  εισήγηση 

και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2018 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

               

              Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης 
              Τρέζου Μαρία-Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ               Καριώτης Αλέξανδρος 
Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 23-11-2018 
Ψυχικό,  29-11-2018 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

                  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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