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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 13-1-2020  

1ες ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

ην Ψπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ (ηξ. Καιιάξε αξ.13), ζήκεξα 

ηελ 13ελ ηνπ κελόο Ηαλοσαρίοσ  έηνπο 2020,  εκέξα  Γεπηέξα θαη ώξα 12:00’ κ. ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 110/8-1-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ην ζέκα ηεο 

Η.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 πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ ζεκάησλ Η.Γ. 

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

παξόληεο ήηαλ επηά (7)  θαη ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζε θαη ν Γήκαξρνο Φηινζέεο- Ψπρηθνύ θ. Γαιάλεο 

Γεκήηξηνο. 

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

Παλαγηώηα Κσζηνύια. 

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: 

 
Με ζηόρν ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε- εθπιήξσζε ηνπ ξόινπ ηνπ Κνηλνηηθνύ 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 Κνηλόηεηαο 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 Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα λα πξνσζεζνύλ ζην Γήκαξρν, ζηηο Δπηηξνπέο θαη ζηνπο αξκόδηνπο 

Αληηδεκάξρνπο. 

Αζθάιεηα 

Κπθινθνξηαθό 

Χώξνη Πξαζίλνπ-πάξθα 

Κνπλνύπηα 

Πνληίθηα 

ρνιεία 

Φσηηζκόο ζε θάπνηα ζεκεία 

Γάθλεο 

28εο Οθησβξίνπ 

Παιηά Αγνξά 

Νέα Αγνξά 

Αληηθεηκεληθέο Αμίεο 

Παηδηθέο Χαξέο 

Χώξνο Σέληο-Άιζνο Ψπρηθνύ 

Πεξίπηεξα 

ηάζεηο Λεσθνξείσλ 

Καζαξηόηεηα 

Κάδνη Αλαθύθισζεο-ύζηεκα Αλαθύθισζεο 

Μπινπ Μπει 

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

ήκαλζε Φνξηεγά Γήκνπ Κηήξην πξώελ Γεκαξρείνπ Κηήξην ΚΔΠ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΗΡΙΑ Δθθιεζία-δξόκνο 

εζσηεξηθόο θαη άιια. 

 
Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνύ 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 Ν. 3852/2010,  

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

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

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

σο ζπνπδαηόηεξν ην Κπθινθνξηαθό θαη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε πνπ δηαθόπεθε ζηελ πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζε. 

 

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



1. Να γίλεη αλάζεζε γηα ηελ εθπόλεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο γηα ηελ κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ 28εο 

Οθησβξίνπ θαη ηελ αλαθνύθηζε ηεο Νέαο Αγνξάο θαζώο επίζεο θαη ζπλελλόεζε κε ην Γήκν 

Αζελαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο. πλεκκέλν ζρέδην ηνπ θ. Καξηώηε Αιέμαλδξνπ.  

2. Να γίλεη κειέηε γηα λα γίλνπ ζακαξάθηα ζε δηαζηαπξώζεηο πνπ ζα αλαθόπηνπλ ηελ ηαρύηεηα ησλ 

απηνθηλήησλ. 

3. Να γίλεη κειέηε θαη λα ηνπνζεηεζνύλ θνισλάθηα ζε δηαζηαπξώζεηο πνπ ζηαζκεύνπλ θαη 

εκπνδίδεηαη ε νξαηόηεηα. 

4. Να γίλεη κειέηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ Διίθαο Αζαλαζηάδνπ.  

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 1/2020 

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 
 Γξπιιάθε Μαξία 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  
Από ην πξαθηηθό ηεο  1εο πλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

13ελ- 1- 2020  

Ψπρηθό, 16-1-2020  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


