
            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 46/23-11-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 14912/29-11-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 210 6794000  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
 

 
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  2Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού με 

θέμα: «Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση οριοδεικτών προς αποφυγή στάθμευσης 

αυτοκινήτων σε συμβολές οδών». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού με θέμα: ‘’Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και 

διατήρηση οριοδεικτών προς αποφυγή στάθμευσης αυτοκινήτων σε συμβολές οδών’’, η οποία 

έχει ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό 25/06/2018 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  

 Αριθ. Πρωτ.:7937/25-06-2018 

Ταχ. Δ/νση : Στρ. Καλλάρη 13 
Αριθμ. Απόφ.: 2/30-05-2018 

 

Ταχ. Κώδικας : 154 52   

Πληροφορίες : … 

Τηλέφωνο :210 6775940  – 213 2014 630 – 213 2014 634 

Fax : 213 2014 647 

Email : topiko@otenet.gr 

        

        

 

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

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη 

44), σήμερα την 30
ην 

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

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 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. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

‘’Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση οριοδεικτών προς αποφυγή στάθμευσης αυτοκινήτων σε 

συμβολές οδών’’ 

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, εφόσον 

ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ότι είναι σύννομες.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 4/8-3-2018 απόφασή της αποφάσισε όπως κρατήσει το θέμα 

και κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής 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: 

Μελετώντας την Υπουργική Απόφαση 40264/4971/2007 – ΦΕΚ 2201/Β’/14-11-2007, στην οποία 

αναφέρεται (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’’ 

και θεωρώντας ότι τα λεωφορεία αυτά μεταφέρουν μαζικά μαθητές Νηπιαγωγείου έως και μαθητές Λυκείων 

κλπ., μπορούμε, διευρύνοντας τις έννοιες, να τα θεωρήσουμε μέσα μαζικής μεταφοράς και να 

ΑΔΑ: Ψ2Ψ7ΩΗ8-Χ0Θ



συμφωνήσουμε με την ύπαρξη οριοδεικτών στις διασταυρώσεις των οδών ως κατωτέρω, οι οποίοι και  

διευκολύνουν όλη την κυκλοφορία των οχημάτων. 

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 κίνησης 

των μαθητών (25 οριοδείκτες). 

2. Στη συμβολή των οδών 25
ης

 Μαρτίου και Μπιζανίου, ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα η κίνηση των 

Ι.Χ. οχημάτων και των σχολικών λεωφορείων, ειδικά η στροφή από την 25
η
 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 οδού 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). 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και εν συνεχεία διεξαχθείσας ψηφοφορίας 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Όπως εγκρίνει την τοποθέτηση και διατήρηση οριοδεικτών προς αποφυγή στάθμευσης αυτοκινήτων σε 

συμβολές οδών σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2/2018. 

 

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ  

ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΠΩΝ) 

 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΜΠΡΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 5
ης

 Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού στις  

30-05-2018  

                                Ψυχικό, 25-06-2018  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

Περαιτέρω, λόγω ενημέρωσης από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού ότι είναι λανθασμένη η 

αρίθμηση της απόφασης τους, προτείνεται στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η διόρθωση του τίτλου 

του θέματος ως προς την αρίθμηση της απόφασής τους από το λανθασμένο 12/2018 στο ορθό 2/2018. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 
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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. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
1. Διορθώνει στον τίτλο του θέματος ως προς την αρίθμηση της απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Ψυχικού από την λανθασμένη 12/2018 στο ορθό 2/2018. 

2. Εγκρίνει  την υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για τοποθέτηση και διατήρηση οριοδεικτών προς αποφυγή στάθμευσης 

αυτοκινήτων σε συμβολές οδών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2018 

 

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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