
   
 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, ύστερα από διαλογική συζήτηση και  αφού 
έλαβε υπ΄όψη  τις διατάξεις του άρθρου 83 και 89 του Ν. 3852/2010   αποδεχόμενο την 

εισήγηση της Προέδρου  
   

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Να ζητήσει από το Δήμο να εξετάσει τα ακόλουθα αιτήματα, πολλά  από τα οποία έχουν 

κατ΄επανάληψη τονισθεί και να ενημερώσει την Πρόεδρο εάν κάποιο από αυτά έχει ή 
πρόκειται να δρομολογηθεί. 

 
Κατάσταση  παρατηρήσεων και αιτημάτων (κατά σειρά που τα κατέθεσαν οι σύμβουλοι). 

 

 Καθαριότητα – αποκομιδή κλαδιών – συντήρηση πρασίνου – αντιμετώπιση σκαθαριού 

στους φοίνικες 
 

 
 ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙΔΩΝ Α.Κ. ΦΑΡΟΥ:  ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – πολλά 

σκουπίδια προβληματικό σύστημα αποστράγγισης. 

 Άλσος Βλαχοπούλου – Παίζουν πολλά παιδάκια από Νηπιαγωγείο κάθε απόγευμα. 

-Υπάρχει νεκρό κυπαρίσσι (από σκουλήκι) που χρειάζεται άμεση κοπή (στην κορυφή 

του άλσους) για να μην προχωρήσει στα άλλα δένδρα του άλσους. 
-Στο πάνω και στο κάτω άκρο του άλσους αφήνονται σκουπίδια από τους 

περιοίκους (κυρίως από τους κατοίκους στις μεζονέτες στο πάνω μέρος της Κρίνων 
και στην Πολυκατοικία στην αρχή της Κρίνων.  Προτείνω επιστολή του Υπεύθυνου 

Καθαριότητας (σε όλα τα σπίτια της περιοχής) ότι η απόρριψη σκουπιδιών στο άλσος 
αντιβαίνει στον κανονισμό καθαριότητας και ότι οι παραβάτες θα υποστούν πρόστιμο. 

Στη συνέχεια απαιτείται για λίγο αυξημένη περιφρούρηση από Δημοτική Αστυνομία  

Είναι έντονο το πρόβλημα έρχονται από άλλες γειτονιές να αφήσουν εκεί τα 
σκουπίδια. 

-Κολώνα ΔΕΗ με αριθμ. 368 (απέναντι από Υακίνθων 7α) πολύ σοβαρές φθορές – Έχει 
ειδοποιηθεί η ΔΕΗ επανειλημμένως αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. 

 Οικοδομή Υακίνθων 6 – Το εργοτάξιο δεν έχει την εργοταξιακή περίφραξη ή τον 

αριθμό της αδείας όπως απαιτεί ο νόμος και είναι επικίνδυνο για τους περαστικούς. 

Επίσης έχουν παραμείνει πύργοι σκαλωσιών στο απέναντι πεζοδρόμιο –απέναντι από 
Υακίνθων 4 (Επιβάλλεται η επιβολή προστίμου κατάληψης κοινοχρήστου χώρου). 

 Πολυκατοικία Μαραθωνοδρόμου – Υακίνθων (Φάρος) – Η πολυκατοικία δεν 

κατοικείται.  
 Ο κισσός που υπάρχει στην κατά μήκος της μάνδρας του ακινήτου εμποδίζει την 

διέλευση πεζών (ιδιαίτερα κατά μήκος του πεζοδρομίου της Υακίνθων) και  πνίγει 

ψηλή ακακία επί του πεζοδρομίου στην γωνία (απαιτείται κλάδεμα). 
 Νησίδα Μαραθωνοδρόμου – Υακίνθων (σκαλάκια προς ΑΒ)– Πινακίδα με όνομα 

οδού είναι κρυμμένη από φύλλα – αυλάκι για όμβια με σκουπίδια.  Η απέναντι 

νησιδούλα μπροστά από οικία Δεμέστιχα έχει ένα φοίνικα θάμνο σχεδόν ξερό….. 

 Διάβαση Πεζών Μαραθωνοδρόμου –Υακίνθων - Στο σημείο αυτό παρκάρουν 

αυτοκίνητα συνεχώς επάνω στην διάβαση πεζών (δυσκολεύοντας τους πεζούς και την 
στροφή αυτοκινήτων)– ιδιαίτερα το Σάββατο το πρωϊ – Που είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

αστυνομία; 
 Επίσης πρέπει να ξανά βαφτεί η διαγράμμιση πεζών. 

 

 Τρίγωνο πρασίνου μπροστά από Σπίτι Δεμέστιχα -  Λείπει μέρος της μεταλλικής 

σχάρας που σκεπάζει το αυλάκι για τα βρόχινα νερά. Το πράσινο είναι εντελώς 

ατημέλητο. 
 Μαραθωνοδρόμου 37 (κάτω όριο Αμερικανικού Προξένου) -  δεν υπάρχει (και 

δεν υπήρξε ποτέ) πεζοδρόμιο. Είναι ευθύνη ιδιοκτήτη - Πρέπει να χρεωθεί η 

Αμερικάνικη Πρεσβεία. 



 

 Πρεσβεία PLO Μαραθωνοδρόμου 31-  Εγκαταλειμμένα φυλάκια επί της 

Μαραθωνοδρόμου. Γιατί έχει τοποθετηθεί για αυτούς στην Γιασεμιών μπλε κάδος 
ανακύκλωσης;;; Δεν υπάρχει χώρος για μεγάλους μπλε κάδους στον στενό δρόμο 

αυτό   Λόγω οικοδομής έχει πολλά μπάζα και υλικά οικοδομής στο δρόμο – Δεν 
επιτρέπεται 

 Παλαιά Στάση Σκαλάκια- SOS – Επικίνδυνη φθορά σκυροδέματος – 

κίνδυνος κατάρρευσης. 

 Σκαλάκια – τα σκαλιά έχουν πολλές φθορές και το πράσινο είναι ιδιαίτερα 
αφρόντιστο. 

 Μαραθωνοδρόμου 39 -  Εγκαταλειμμένο Φυλάκιο και μπάζα στο πεζοδρόμιο. 

 Πεζόδρομος μεταξύ Κύπρου και Β. Ουγκό -  Στην τελευταία ασφαλτόστρωση ο 

εργολάβος διαμόρφωσε ράμπες ώστε να διευκολύνει την άνοδο αυτοκινήτων με 

αποτέλεσμα να περνούν πολλά αυτοκίνητα από στο σημείο παράνομα…  
 Άλσος Πριγκ. Νικολάου – Καθαρίστηκε προσφάτως. 

 Πλατεία Ευκαλύπτων  Ήρθε η ώρα για λίγο φροντίδα…. Όλοι περνούν από εκεί το 

ΣΚ. 

 Ανθέων και Υακίνθων – 2 Λακκούβες από νεκρά δένδρα (μπαίνοντας στην 

Υακίνθων αριστερά)….. Προτείνω να μην ξανά φυτευτούν διότι είναι στενό το 
πεζοδρόμιο και υπάρχει πολύ πράσινο στην μάνδρα του ακινήτου. 

 Κύπρου και Υακίνθων (πολυκατοικία Σόφης Δανιήλ) 3 λακκούβες από νεκρά 

δένδρα και δύο νεκροί κορμοί δένδρων  

 Κύπρου 3 – άδειο οικόπεδο χωρίς μάνδρα 

 Ημιτελής οικοδομή Ναρκίσσου 29 & Ανθέων – Πολλές διαφημίσεις παραγόντων 

οικοδομής, ανεπαρκής περίφραξη επί Ανθέων, σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. 
 Αμαρυλλίδος 56 κατεδαφίστηκε ακίνητο – οικόπεδο χωρίς περίφραξη. 

 Νησίδα Βύρωνος & Ναρκίσσου – μπάζα και σκουπίδια μέσα στο πράσινο. 

 1η Πλατεία έχει φθαρεί το γκαζόν προς τα δεξιά του κτιρίου και έχει διαμορφωθεί 

πλατύς διάδρομος με κατεύθυνση τον Φάρο. Πρέπει να φυτευτεί ή να γίνει 

πραγματικός διάδρομος επί της Πλατείας. 
 Βασ. Παύλου 31 πεζοδρόμιο καταστραμμένο – ημιτελής οικοδομή  

 Φυλάκιο Τούρκικου Προξενείου εμποδίζει την διάβαση πεζών…. Πρέπει να γίνει 

επιστολή και συνεργασία με πρεσβεία για μάζεμα της κατάστασης.  

 
 

 Στην οδό Ζερβού οι κάτοικοι έχουν κατ΄επανάληψη ζητήσει να κλαδευτούν τα 

δέντρα,  τεράστιες γλάστρες στην οδό Πριγκ. Ελένης, κάδος στη μέση της Αγίου 

Δημητρίου, όπου αρχίζει ο ποδηλατόδρομος, λειτουργία πεζοφάναρου στην οδό 
Κοκκώνη, έλεγχος γιατί αφαιρέθηκαν τα κολωνάκια από τον ποδηλατόδρομο της οδόύ 

Κοκκώνη. 
 

 

 Υπάρχει ανάγκη για ένα stop  στη συμβολή των οδών Τρεμπεσίνας και Στεφανάκου 

(επί της Τρεμπεσίνας), να μεριμνήσει η Δημοτική Αστυνομία για τη νομιμότητα 
ύπαρξης κάδων (proper) πάνω στο δρόμο και στα πεζοδρόμια στις ακόλουθες οδούς: 

Κλεισούρας 15 – Κλεισούρας και Λάσκου – Τεπελενίου 4 (απέναντι) και Καλπακίου 5 – 
επίσης να μεριμνήσει για την νομιμότητα ύπαρξης χημικής τουαλέτας στο πεζοδρόμιο 

επί της οδού Χατζηκωνσταντή 6 – και τέλος υπάρχουν παρατημένες τζαμένιες πόρτες 
και παράθυρα επί της οδού Λάσκου 21. 

 

 
 Αντιμετώπιση του προβλήματος των γάμων στον Αγιο Δημήτριο και όσων 

προβλημάτων απορρέουν από αυτούς για τους περιοίκους. 

 
./.. 

 

 



 

 Ρύθμιση κυκλοφοριακή οδών γύρω από Ο.Τ. 128 Κύκνου – Βερενίκης – Αρκτου – 

Ωρίωνος, Μονοδρόμηση οδού Δρυάδων μόνο προς τα έξω, συμβολή Ζαλοκώστα-
Ιορδανίδου (αφαίρεση στρογγυλής πλατείας-ανθώνας), τρίγωνο συμβολής 

Βαλαωρίτου-Κάλβου (διαγράμμιση), αλλαγή θέσης περιπτέρου 1ης και 2ης πλατείας, 
εφαπτομένη σε νέο σχέδιο πεζοδρομίου της Κοντολέοντος, μάγουλο στην Ανθέων 

κάτω κάτω, μάγουλο στην Ερσης κάτω κάτω, μάγουλο στο περίπτερο της πλατείας 

Σολωμού, προβληματισμός για την περιοχή Νέας Αγοράς και μονοδρόμηση 28ης 
Οκτωβρίου, προβληματισμός για την περιοχή της Παλαιάς Αγοράς και φωτισμός 

πεζόδρομου στην προέκταση της Κοκκώνη. 
 

 Proper στη συμβολή Τεπελενίου και 28ης Οκτωβρίου πρέπει να φύγει, 

 Δημοκρατίας 72 -74 (απέναντι) όλοι βγάζουν τα σκουπίδια στο εγκαταλελειμμένο, 

πρέπει ο Δήμος να το κλείσει, γιατί δεν προχώρησε ο κανονισμός καθαριότητας, 
ηχορύπανση από τα βενζινοκίνητα των κηπουρών, ταμπέλα στη πλ. Καρύπογλου, 

αντικατάσταση των εποχιακών φυτών με ξηροφυτικά, που δεν χρειάζονται νερό, 

απαράδεκτη κατάσταση στη πλ. Ελευθερίας, Διαμαντίδου σημεία σηκωμένα από τις 
ρίζες των δέντρων, ασφαλτόστρωση οδού Γράμμου. 

 
 

 Ανάγκη τοποθέτησης καθρέφτη από Καμελιών προς Δάφνης, έλλειψη πρασίνου επί 

της Μαραθωνοδρόμου γύρω από τη πεζογέφυρα. 

 
 

 Πράσινο από σίδερα Χαλανδρίου (Φιλοθέη) έως Μουσών, αντιμετώπιση ξηρασίας και 

αντικατάσταση ξηρών φυτών, καθαρισμός από τα φύλλα. 
 

 ΚΕΠ: ανάγκη λειτουργίας του το απόγευμα   

  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2011. 
 

Υστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 19.30 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από την Πρόεδρο.  

 

 
 

 
 

         
 

 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
                    ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 

 

          
                                               ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ  

 


