
            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ Αριθμ. Απόφ.: 50/23-11-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 14918/29-11-2018 

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  6Ο Η.Δ. 

Οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν οικίας, επί του πεζοδρομίου,  

για μετακίνηση ατόμου με κινητικό πρόβλημα. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Υπόψη σας τίθεται η με αρ. πρωτ. 9987/10-08-2018 αίτηση της κας Βενιζέλου Άννας προκειμένου να 

οριοθετηθεί χώρος (ράμπα) έμπροσθεν της οικίας της επί των οδών Αγ. Γεωργίου 50 & Θεμιστοκλέους στο Ν. 

Ψυχικό, λόγω σοβαρού κινητικού προβλήματος και μετακίνησής της μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 6§6.1 του παραρτήματος ΙΙ της αποφ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788/2004 (ΦΕΚ 

285Δ’/04)  [Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που 



εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ), των σχεδίων χωρικής και 

οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδομικών μελετών], περί διαστασιολόγησης 

πεζοδρομίων: 

 για άνετη κίνηση ενός πεζού ή ΑΜΕΑ χωρίς πιθανότητα σύγκρουσης με πεζό ή ΑΜΕΑ κινούμενο 

σε αντίθετη κατεύθυνση είναι απαραίτητο το πλάτος 0,75 μ για τον καθένα, επομένως σύνολο = 

1,50 μ. 

 Σε όλα τα πεζοδρόμια επιβάλλεται η διαμόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ελάχιστου 

πλάτους 1,20m που να είναι ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια, για τη συνεχή, ασφαλή και 

ανεμπόδιστη κυκλοφορία. 

 Υφιστάμενα πεζοδρόμια σε αστικές περιοχές με πλάτος μικρότερο του 1,00m δεν είναι επαρκή για 

τη διακίνηση αμαξιδίων και πρέπει να γίνεται υποβιβασμός του πεζοδρομίου στο επίπεδο του 

δρόμου. 

Κατόπιν αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι το πεζοδρόμιο έχει πλάτος ≈1,00μ. και προτείνεται υποβιβασμός του 

πεζοδρομίου στο επίπεδο του δρόμου, σύμφωνα με το σκαρίφημα. 

 
 

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. Τις διατάξεις του άρθρο 6 παρ. 6.1 του παραρτήματος ΙΙ της αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788/2004 

(ΦΕΚ 285Δ’/2004), 

4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9987/10-08-2018 αίτηση της κ. Βενιζέλου Άννας, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Τον υποβιβασμό του πεζοδρομίου στο επίπεδο του δρόμου, προκειμένου να οριοθετηθεί χώρος (ράμπα) 

έμπροσθεν της οικίας της κας Βενιζέλου Άννας επί των οδών Αγ. Γεωργίου αρ.50 & Θεμιστοκλέους στη 

Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, λόγω σοβαρού κινητικού προβλήματος και μετακίνησής της μόνο με 

αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς διαπιστώθηκε κατόπιν αυτοψίας ότι το πεζοδρόμιο έχει πλάτος ≈1,00μ,  

σύμφωνα με το σκαρίφημα, ως έξης: 

 



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2018 

 

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 


