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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  22-6-2020  2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα την 22ην του μηνός  Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 12:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
8386/23-6-2020 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, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους:
1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Ζερβό Νικόλαο,
4. Φωτιάδη Δημήτριο,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη,
7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 
παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και Πετρίτση-Μουράντ 
Αικατερίνη.

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 
Μπονάτσος Χαράλαμπος και την απούσα κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη αντικατέστησε το 
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί το 15ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. Τα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ενέκριναν ομόφωνα.

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 
Μούτσιος Γεώργιος.



ΘΕΜΑ  1Ο Ε.Η.Δ.
Λήψη απόφασης για ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία Ελευθερίας κατά τους θερινούς μήνες 

και συγκεκριμένα με το κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό 
Θεμιστοκλέους από 15-6-2020 έως 16-9-2020 και από ώρας 18:30’ έως 23:30’.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί ως Ε.Η.Δ. διότι α) εκ παραδρομής 
της Υπηρεσίας δεν συμπεριελήφθη στα θέματα της Η.Δ. και β) επείγει η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 
πλατεία Ελευθερίας στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού κατά τους θερινούς μήνες προκειμένου να διαφυλάσεται η 
ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες και ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες όπου 
υφίσταται  μεγάλη συγκέντρωση ατόμων.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκριναν ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα ως Ε.Η.Δ. και 
ακολούθως ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού περί ρύθμισης κυκλοφορίας στην πλατεία Ελευθερίας στην 
Κοινότητα Νέου Ψυχικού κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα με το κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από 
την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους από 15-6-2020 έως 16-9-2020 και από ώρας 18:30’ έως 
23:30’, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό

Τηλ. : 213 2014 630

fax  : 210 6711475

Αριθμ. Απόφ.:7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 6714/22-5-2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-5-2020  4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Νέο Ψυχικό, σήμερα στις δέκα εννιά (19) του μηνός Μάιου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ύστερα 
από την με αριθμ. πρωτ. 6300/14-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού που περιείχε τα 
θέματα της Η.Δ. καθώς και τις εισηγήσεις, και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και επιδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη.

Το Τοπικό Συμβούλιου του Νέου Ψυχικού αποτελούμενο από τους:

1. Στρατηγό Νικόλαο – Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Σιγάλη Πολυξένη,
3. Φασιλάκης Αριστείδης
4. Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα
5. Μπατζάκη Λουκία,



6. Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη
7. Μούρτο Γιώργο
8. Γιαννίκο Βασίλειο
9. Ζούπα Σοφία
10. Τσάγκλα Διονύσιο
11. Ουρανίτσα Ευάγγελο

συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς 
αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11.3.2020) και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του 
Υπουργείου (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

Ως εκ τούτου παρόντες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος τηλεφώνου (sms) και τηλεφωνικά δήλωσαν 
όλα τα μέλη του Συμβουλίου και διαπιστώθηκε απαρτία.

ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ.
«Λήψη απόφασης για ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία ελευθερίας κατά τους θερινούς μήνες και 

συγκεκριμένα με το κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους από 15-6-
2020 έως και 16-9-2020 και από ώρες από 18:30 μμ μέχρι 23:30 μμ»

Με βάση την από 20-5-2020 1η εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, Στρατηγού Νικολάου 
Δημητρίου, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνημμένα με την με αριθμ. πρωτ. 6300/14-
5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 
Νικόλαος Στρατηγός εισηγούμενος το παραπάνω θέμα θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:                                     

«Για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Πλατεία Ελευθερίας κατά τους θερινούς μήνες, όπου υπάρχει 
αύξηση της προσέλευσης των κατοίκων, και ειδικά των παιδιών λόγω της καλοκαιρινής διακοπής της λειτουργίας των 
σχολείων, προτείνεται το κλείσιμο του τμήματος της οδού Παλαμά, από την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό 
Θεμιστοκλέους, για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 ως και 16 Σεπτεμβρίου 2020, και ώρες από 18:30 μέχρι 
23:30.»
Κατόπιν τούτου, ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου όπως αποφασίσουν επί του θέματος. 

Ο σύμβουλος Φασιλάκης Αριστείδης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής:
«Στο πρώτο θέμα για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πλατεία ελευθερίας ψηφίζω ναι γιατί προέχει η ασφάλεια των 
παιδιών κατοίκων. Δεύτερον αν δεν κλείσει το κομμάτι  αυτό δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο».

Η Σύμβουλος Σιγάλα Πολυξένη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής:
«Σχετικά με το θέμα της διακοπής της κυκλοφορίας κατά τους θερινούς μήνες στην πλατεία Ελευθερίας συμφωνώ 
διότι με την διέλευση των αυτοκινήτων περιμετρικά της πλατείας τόσο οι θαμώνες των μαγαζιών όσο και τα παιδιά 
που παίζουν κινδυνεύουν. Άλλωστε η πλατεία Ελευθερίας είναι τόπος συνάθροισης και ψυχαγωγίας για πολλούς και 
σίγουρα είναι πολλοί εκείνοι που ενοχλούνται από την παρουσία οχημάτων. Ο τρόπος δε που πρόκειται να 
αποκλείεται η κυκλοφορία και το ωράριο αυτής πιστεύω πως δεν θα δημιουργήσει προβλήματα και σε αυτούς που 
θέλουν να πάνε σε δουλειές και στην οικία τους.»

Ο Σύμβουλος Γιαννίκος Βασίλειος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής:
«ΟΧΙ  -  ΔΙΑΦΩΝΩ. Προτείνω για την ασφάλεια των Δημοτών που συχνάζουν στην Πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και για τους 
κατοίκους περιμετρικά αυτής: Όπως ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας, και συγκεκριμένα: η οδός 
Κ.Παλαμα, από την συμβολή της, με την οδό Θεμιστοκλέους έως και την οδό Γ. Σεφέρη. και η οδός Θεμιστοκλέους 
στην συμβολή της με την οδό Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ έως και την Κ. Παλαμά Κατ αυτόν τον τρόπο, αποκλείεται η κυκλοφορία 



των οχημάτων στην οδο Κ.Παλαμα, Γ. Παπασπυρου, Γ.Δροσινη και Θεμιστοκλέους περιμετρικά της Πλατείας 
Ελευθερίας, διασφαλίζοντας  την αποφυγείν ατυχημάτων των κατοίκων και των θαμώνων της πλατείας Ελευθερίας 
λόγω αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων  στις συγκεκριμένες οδούς.»

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία ελευθερίας κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα με το 
κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους από 15-6-2020 έως και 16-9-
2020 και από ώρες από 18:30 μμ μέχρι 23:30 μμ.

Η απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για λήψη απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2020.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό

της 4ης Συνεδρίασης

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού

την 19ης  Μαΐου 2020

Νέο Ψυχικό, 21-5-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σιγάλη Πολυξένη

Φασιλάκης Αριστείδης

Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα

Μπατζάκη Λουκία

Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη

Μούρτο Γιώργο

Γιαννίκο Βασίλειο

Ζούπα Σοφία

Τσάγκλα Διονύσιο

Ουρανίτσα Ευάγγελο

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 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

3. Την υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού,
μετά από διαλογική συζήτηση,



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) τη συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ. για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους και β) τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας στην πλατεία Ελευθερίας στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού κατά τους θερινούς μήνες 
και συγκεκριμένα το κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από την οδό Γρυπάρη μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους, από 
15-6-2020 έως 16-9-2020 και από ώρας 18:30’ έως 23:30’.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

              Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
            Ζερβός Νικόλαος
            Φωτιάδης Δημήτριος
             Μπονάτσος Χαράλαμπος   

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
             Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος                 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 22-6-2020
Ψυχικό, 29-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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