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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 16-12-2019  

10ες ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

ην Ψπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο Θνηλόηεηαο Ψπρηθνύ (ηξ. Θαιιάξε αξ.13), ζήκεξα 

ηελ 16ελ ηνπ κελόο Γεθεκβρίοσ  έηνπο 2019,  εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα 12:00’ κ. ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 18472/12-12-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ην 

ζέκα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ. 

3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 89 ηνπ Λ. 4555/2018 ζε όια ηα κέιε, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Θνηλνηηθό πκβνύιην 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 πέληε (5) θαη απνύζεο δύν (2) ήηνη ε θ. Γξπιιάθε Καξία θαη ε θ. Βεξξνηνπνύινπ 

Θαιιηξόε – Βαξβάξα, θαη ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζε θαη ε θ. Βεξξνηνπνύινπ Θαιιηξόε – Βαξβάξα ε 

νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απερώξεζε. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Αληηδήκαξρνο Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γνκηθήο Αλάπηπμεο 

θ. Εεξβόο Ληθόιανο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Παλαγηώηα Θσζηνύια. 

1Ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ. 

σδήτεσε γηα ελτοπησκό προβιεκάτφλ στελ Θοηλότετα Φστηθού θαη ιήυε 
απόυασες στετηθά κε τελ αλτηκετώπησή τοσς. 

 
Δηζεγνύκελε ην παξαπάλσ ζέκα ε Πξόεδξνο είπε: 

 

Κε ζηόρν ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε- εθπιήξσζε ηνπ ξόινπ ηνπ Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο θαη 

ηελ θαιύηεξε ζπκβνιή ηνπ σο ζπκβνπιεπηηθνύ νξγάλνπ ζην Γήκαξρν θαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, θαηά 

λόκνπο λ. 3852/2010 & 4555/2018, πνπ απώηεξν ζθνπό  νύησο ή άιισο έρεη ηελ θαιύηεξε δηαβίσζε ησλ 

 



θαηνίθσλ ηεο Θνηλόηεηαο Ψπρηθνύ,  θαινύκαζηε ζήκεξα λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε όια εθείλα 

ηα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο, ζπδήηεζεο θαη ηειηθά αλαδήηεζεο επίιπζεο θαη είλαη ζε γλώζε ησλ 

κειώλ ηνπ Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα λα πξνσζεζνύλ ζην Γήκαξρν, ζηηο Δπηηξνπέο θαη ζηνπο αξκόδηνπο 

Αληηδεκάξρνπο. 

Αζθάιεηα 

Θπθινθνξηαθό 

Χώξνη Πξαζίλνπ-πάξθα 

Θνπλνύπηα 

Πνληίθηα 

ρνιεία 

Φσηηζκόο ζε θάπνηα ζεκεία 

Γάθλεο 

28εο Οθησβξίνπ 

Παιηά Αγνξά 

Λέα Αγνξά 

Αληηθεηκεληθέο Αμίεο 

Παηδηθέο Χαξέο 

Χώξνο Σέληο-Άιζνο Ψπρηθνύ 

Πεξίπηεξα 

ηάζεηο Ιεσθνξείσλ 

Θαζαξηόηεηα 

Θάδνη Αλαθύθισζεο-ύζηεκα Αλαθύθισζεο 

Κπινπ Κπει 

Πξόβιεκα Χώξσλ ηάζκεπζεο ζε πεξηνρέο κε βεβαξεκέλε θίλεζε Πεδνδξόκηα Ιαθθνύβεο Πηλαθίδεο-

ήκαλζε Φνξηεγά Γήκνπ Θηήξην πξώελ Γεκαξρείνπ Θηήξην ΘΔΠ ΓΖΚΟΣΗΘΑ ΘΣΖΡΗΑ Δθθιεζία-δξόκνο 

εζσηεξηθόο θαη άιια. 

 
Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Θνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Σο σκβούιηο τες Θοηλότετας Φστηθού, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79, 83, 88, 89 ηνπ Λ. 3852/2010,  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89, 84 ηνπ Λ.4555/2018, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

Λα ηεξαξρεζνύλ ηα αλαθεξόκελα ζθέιε ηνπ ζέκαηνο αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπο θξίλνληαο 

σο ζπνπδαηόηεξν ην Θπθινθνξηαθό. 

 

 



Λα γίλεη εηζήγεζε ζηνλ Αληηδήκαξρν Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γνκηθήο Αλάπηπμεο ώζηε: 

1. Λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Λέαο Αγνξάο θαη ηεο πηζαλήο 

κνλνδξόκεζεο ηεο νδνύ 28εο Οθησβξίνπ. 

2. Λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο δηάβαζεο πεδώλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αλζέσλ θαη 28εο Οθησβξίνπ θαη 

λα δεκηνπξγεζεί ξάκπα γηα δηέιεπζε ΑΚΔΑ θαη βξεθηθώλ θαξνηζηώλ. 

3. Λα γίλνπλ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ πνπ θέξλνπλ καζεηέο 

αιιά θαη γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ καζεηώλ έσο ηελ Ιεσθόξν Θεθηζίαο. Σν κεγαιύηεξν 

πξόβιεκα παξαηεξείηαη ζηελ νδό Θνθώλε. 

4. Λα γίλεη κεηαηόπηζε ηεο ζήκαλζεο ΣΟΠ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Δκκαλνπήι Κπελάθε θαη Αξζάθε 

δηόηη ζην ζεκείν πνπ είλαη δελ ππάξρεη νξαηόηεηα. 

5. Λα γίλεη κειέηε γηα ζακάξηα ζηηο δηαζηαπξώζεηο θνληά ζηα ζρνιεία. 

6. Λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα λα κεηαθηλεζνύλ ηα πεξίπηεξα ζηελ Α’ πιαηεία - Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 

Παιαηό Ψπρηθό  θαη ζηε Β’ πιαηεία – Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ δηόηη βξίζθνληαη ζε παξαβαηηθή ζέζε 

(εκπνδίδνπλ ηελ  νξαηόηεηα) θαη απνηεινύλ θπθινθνξηαθό εκπόδην. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 28/2019 

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

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 Καιάκε Καξία – Αιεμάλδξα 

 Ιάβδα Διέλε 

 Βεξξνηνπνύινπ Θαιιηξόε - Βαξβάξα 

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε) Θενδσξίδνπ Θενδνζία 
 Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 
  

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  
Από ην πξαθηηθό ηεο  10εο πλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

29ελ- 11- 2019  

Ψπρηθό, 5-12-2019  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


