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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-4-2020  

6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 28ην του μηνός Απριλίου  έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30’π.μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5449/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα 

συμμετείχε τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν πέντε (6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Παναγιώτα Κωστούλα. 

7o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Τροποποίηση – συμπλ ρ ση Απόφασης 10/24-2-2020 

 

Η πρόεδρος εισηγείται το παραπάνω θέμα κατόπιν της επιστολής του αντιδημάρχου Θεμάτων 

Δομημένου  περιβάλλοντος & Τοπικής Ανάπτυξης Ν.Ζερβού η οποία έχει ως εξής: 

Επιστροφή της υπ’ αριθμόν 10/24-02-2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού  . Το υπ’ 

αριθμόν 1222/29-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών  πηρεσιών   . Η υπ’ αριθμόν 10/24-02-

2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού, όπως διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμόν 3014/25-

02-2020 έγγραφό σας. 

 



Σας επιστρέφουμε την υπ’ αριθμόν 10/24-02-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού με 

τις εξής παρατηρήσεις: 

1.  πως αναφέρεται στο ( ) σχετικό, αλλά και προφορικά διευκρινίστηκε από τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο σε συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ζητήθηκε η κατάρτιση και διαβίβαση στην 

υπηρεσία μας τριών – και όχι ενός – ιεραρχημένων καταλόγων, κατ’ αντιστοιχία των έργων που 

αναφέρονται στο ( ) σχετικό. Παρακαλούμε λοιπόν για τον κατάλληλο διαχωρισμό του ενιαίου 

καταλόγου που διαβιβάστηκε. 

2.  ι σημειακές ή πολύ περιορισμένου μήκους ζημιές των οδών (π.χ. λακκούβες) δεν πρέπει να 

περιλαμβάνονται στους παραπάνω καταλόγους, αλλά να καταγράφονται σε (τέταρτο) ειδικό κατάλογο. 

Στους παραπάνω καταλόγους πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οδοί ή τμημάτων οδών μήκους 

τουλάχιστον πλευράς οικοδομικού τετραγώνου. 

3.  ρισμένες οδοί μεγάλου μήκους που αναφέρονται στον διαβιβασθέντα κατάλογο περιλαμβάνουν 

τμήματα τα οποία έχουν προσφάτως ασφαλτοστρωθεί ή αποκατασταθεί και βρίσκονται σε πολύ καλή 

κατάσταση (ενδεικτικά παραδείγματα οι οδοί Στρ. Καλλάρη &  ακίνθων). Διευκρινίζεται πως τα 

τμήματα των οδών που κατά την αντίληψή σας χρήζουν επισκευής και συντήρησης πρέπει να 

εντοπίζονται και να προσδιορίζονται σαφώς (π.χ. οδός Α από την οδό Β έως την οδό  ) Παρακαλούμε 

για την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 10/24-02-2020 απόφασης σύμφωνα τις 

παραπάνω παρατηρήσεις και τη εκ νέου διαβίβασή της στην υπηρεσία μας μέχρι τις το αργότερο μέχρι 

και την Παρασκευή 13  αρτίου 2020 για να τηρηθεί χωρίς παρεκκλίσεις ο προγραμματισμός έργων. 

 

  Κατάλογος που στείλαμε είχε ως εξής: 

ΣΗ Ε Α Π   ΧΡΗΖ  Ν Σ ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Κ  Ν ΤΗΤΑ ΠΑΛΑ    Ψ Χ Κ   • Στρατηγού Καλλάρη • 

Κωστή Παλαμά • Δημοκρατίας • Παπαδιαμάντη •  ακίνθων •  ιασεμιών •  αραθωνοδρόμου • Κύπρου 

• Βύρωνος • Χλόης • Καμπούρογλου • Πλατεία  ιχαλακοπούλου • Αρσάκη  και το πεζοδρόμιο ( 

επείγον) • Σεφέρη • Κοκκώνη από Πλατεία  ιχαλακοπούλου έως Εμ.  πενάκη • Σισμάνογλου • 

Καμελιών ( από Αστυνομικ Τμήμα έως Δάφνης) • Κορυτσάς • Πάρνηθος  ( Από Αγίου Δημητρίου έως 

 αβίλη) •  ατρίδη • Στεφανάκου •  ελετοπούλου  ( μεγάλη λακκούβα) • Χατζηευαγγέλου  στη 

συμβολή με την 28ης  κτωβρίου (κακή κατάσταση κυβόλιθων) • Κλεισούρας • Αλ. Διάκου • Βασ. 

Παύλου & Αμαρυλλίδος (διασταύρωση) •  ουσών & Δάφνης ( στο φανάρι) • Ελίκας Αθανασιάδου ( 

συμβολή με Δόλασικ & Σεφέρη) • Κάλβου ( Από Παπαρηγοπούλου έως Εθν.  ακαρίου) • Αμαρυλλίδος 

( από Ανθέων έως Παλ. Αγορά) • Ανθέων ( από Δάφνης έως Πλ. Ευκαλύπτων) • Πλατεία Βασ. 

 εωργίου Β’ 

•  ίτης 

• Πριγκ. Ελένης έως Αγίου Δημητρίου 

Τον αναδιαμορφώνουμε και τον αποστέλλουμε. 
 
Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 



 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κ. Χατζηαθανασιάδου Φανή ( Φαίνη) να αναδιαμορφώσει τον ανωτέρω κατάλογο 

σε ορισμένα σημεία και να το διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 18 /2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  αλάμη  αρία – Αλεξάνδρα ( άρλη) 
 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης Αλέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

  ρυλλάκη  αρία 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

28ην- 4- 2020  

Ψυχικό, 30-4-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


