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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 29-11-2019  

9ης ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

Σην Ψπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ (Σηξ. Καιιάξε 

αξ.13), ζήκεξα ηελ 29ην ηνπ κελόο Λοεμβρίοσ  έηνπο 2019,  εκέξα  Παξαζθεπή  

θαη ώξα 09:30’ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 17455/25-11-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 89 ηνπ Ν. 4555/2018 ζε όια ηα κέιε, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Κνηλνηηθό Σπκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ 

ζεκάησλ Ζ.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε απαξηία δηόηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

ζπκβνύισλ παξόληεο ήηαλ έμη (6) θαη απνύζα κία (1) ήηνη ε θ. Γξπιιάθε Μαξία θαη ε 

Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Παλαγηώηα Κσζηνύια. 

ΘΔΚΑ 4Ο Ζ.Γ. 

 

Ιήυη απόθαζης για διαγράμμιζη θέζεφν ζηάθμεσζης για μόνιμοσς 

καηοίκοσς - δημόηες Θοινόηηηας Φστικού ζηο οικοδομικό ηεηράγφνο ποσ 

περικλείεηαι από ηις οδούς Κοσζών μέτρι ηο ύυος Γάθνης-

Καραθφνοδρόμφν μέτρι ηο ύυος Θύπροσ, Βαζιλέφς Παύλοσ μέτρι ηο ύυος 

Θύπροσ, Αμαρσλλίδος μέτρι ηο ύυος Λαρκίζζοσ, ήηοι ζηο ζτεδιάγραμμα Α-

Β1. & Α-Β2. με ηην ανηίζηοιτη κάρηα μόνιμοσ καηοίκοσ. 

 
Δηζεγνύκελε ην παξαπάλσ ζέκα ε Πξόεδξνο είπε: 

 



Ζ πξναλαθεξόκελε πεξηνρή ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ην ζύλνξν κε ην δήκν Αζελαίσλ 

δέρεηαη θαζεκεξηλά θπξίσο ηηο  πξσηλέο ώξεο κεγάιν αξηζκό απηνθηλήησλ ηα νπνία 

παξθάξνπλ ζηνπο εζσηεξηθνύο δξόκνπο, κε απνηέιεζκα θάηνηθνη πνπ δηακέλνπλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα λα κελ βξίζθνπλ ειεύζεξν ρώξν λα παξθάξνπλ. 

Έρνπλ δηαηππώζεη αίηεκα γηα λα ιεθζνύλ κέηξα. 

Δηζεγνύκαη ηελ δηαγξάκκηζε ζέζεσλ πάξθηλγθ κε ζπγθεθξηκέλε αξίζκεζε πνπ ζα 

αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαηνίθνπο, ζηνπο νπνίνπο θαη ζα δίδεηαη ζήκα κε ηελ έλδεημε 

ηνπ θαηνίθνπ. 

Εεηνύκε από ηνλ αληηδήκαξρν δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο λα θάλεη ηε ζρεηηθή κειέηε 

θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε. 

 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 
Σο σμβούλιο ηης Θοινόηηηας Φστικού, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79, 83, 88, 89 ηνπ Ν. 3852/2010,  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89, 84 ηνπ Ν.4555/2018, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Απνζύξεηαη. 

                    

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 26/2019 

Αφοφ ςυντάχθηκε και αναγνώςθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κατωτέρω: 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 Μαιάκε Μαξία – Αιεμάλδξα 

 Λάβδα Διέλε 

 Βεξξνηνπνύινπ Καιιηξόε - Βαξβάξα 

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε) Θενδσξίδνπ Θενδνζία 
 Καξηώηεο Αιέμαλδξνο 
 Λάβδα Διέλε 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο  9εο Σπλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

29ελ- 11- 2019  

Ψπρηθό, 5-12-2019  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


