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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-1-2021  

1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 20ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00’μ.. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 807/15-1-2021 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 

έκτακτη 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 δια ζώσης. 

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

παρόντες  ήταν πέντε (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η  κ. Λάβδα Ελένη και η κ. Γρυλλάκη Μαρία 

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων  Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής 

Ανάπτυξης κ.Φωτιάδης Δημήτριος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Ζερβός. Επίσης 

συμμετείχαν και οι κάτοικοι της Κοινότητας Ψυχικου κ. Λώζος Γεώργιος, κ.  Κακαράκη Όλγα,       

κ. Τσελεκούνη Μαρία και ο κ. Γεώργιος Παπαδάκης. 

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

Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1 

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία του υπομνήματος κατοίκων της οδού 

Χρυσανθέμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους εξαιτίας 

της στενότητας του δρόμου. 

 



Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το  ρθρο 83 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4555/ 

2018 στην παράγραφο  2. αναφέρονται αρμοδιότητες του ΚΣ: Το συμβούλιο της κοινότητας 

διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής 

από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,δ) τη συντήρηση των δημοτικών και 

αγροτικών οδών,ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να 

αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 

ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους. 

Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων  κοινοποιήθηκε από κατοίκους της οδού Χρυσανθέμων, το 

παρακάτω υπόμνημα, ώστε να λάβουμε γνώση του προβλήματος,  αλλά και να  συμβάλουμε 

περαιτέρω για την επίλυση του. 

Το υπόμνημα  διαβιβάζουμε στην τεχνική υπηρεσία. 

Προσωπικά μόλις έλαβα γνώση του θέματος επικοίνωνησα με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων 

για να συζητήσουμε τρόπους επίλυσης και κατόπιν μετέβην στην Αστυνομική Διεύθυνση Ψυχικού 

για διευκρινίσεις και εξέταση αποφυγής βεβαίωσης μελλοντικών παραβάσεων, έως ότου δοθεί 

λύση στο πρόβλημα από πλευράς δημοτικών παρεμβάσεων. 

Ακολουθεί η επιστολή των κατοίκων της οδού Χρυσανθέμων. 

ΠΡΟΣ: Κοινοτικό Συμβούλιο Ψυχικού 

ΚΟΙΝ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

Θέμα: “Θέσεις στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Χρυσανθέμων (αρ. 1-16) στο Παλαιό Ψυχικό” 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Όλοι οι κατωτέρω υπογράφοντες το παρόν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της οδού Χρυσανθέμων από 

τον αριθ. 1 έως και 16 (διασταύρωση με την οδό Πασχαλιάς) στο Παλαιό Ψυχικό. Η συντριπτική 

δε πλειοψηφία τυγχάνουμε και ιδιοκτήτες των κατοικιών μας επί πολλές δεκαετίες. 

Από το σύνολο των υφισταμένων επί του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου κατοικιών λίγες 

διαθέτουν ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης οι οποίες και πάλι δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 

κατοίκων καθόσον πολλές αποτελούνται από δύο, τρία ή και περισσότερα διαμερίσματα. Οι 

υπόλοιπες κατοικίες δε διαθέτουν καμία ιδιωτική θέση στάθμευσης. 

Λόγω της προπεριγραφείσας κατάστασης μεγάλο μέρος των κατοίκων αναγκάζεται να σταθμεύσει 

τα οχήματά του επί της οδού Χρυσανθέμων. 



Επισημαίνεται ότι, η οδός Χρυσανθέμων, όπως έχει διαμορφωθεί προ εκατονταετίας περίπου, από 

το σχετικό ρυμοτομικό σχέδιο, έχει πλάτος οδοστρώματος μόλις τεσσάρων (4) μέτρων 

(μονόδρομος), με εκατέρωθεν αυτού υποτυπώδες πεζοδρόμιο πλάτους 0,90μ. Το, στη δεξιά 

πλευρά της οδού, πεζοδρόμιο, δεκαετίες τώρα δεν είναι προσβάσιμο και προσπελάσιμο από τους 

πεζούς ούτε από αναπηρικό αμαξίδιο και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό του, καθώς 

στη συγκεκριμένη πλευρά του υφίσταται δημοτική δενδροφύτευση ανά περίπου 5,00 μέτρα, 

καταλαμβάνουσα ολόκληρο το πλάτος του ενώ παράλληλα έχουν τοποθετηθεί επ’ αυτού και οι 

κάδοι απορριμμάτων. 

Επίσης, το περιορισμένο πλάτος (τεσσάρων μέτρων) του οδοστρώματος της οδού Χρυσανθέμων 

δεν αφήνει περιθώρια για τη στάθμευση αυτοκινήτων εξ΄ ολοκλήρου επ’ αυτής χωρίς την 

ταυτόχρονη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, ιδιωτικής και δημοσίας 

χρήσεως (ασθενοφόρα, σχολικά λεωφορεία, φορτηγά κλπ). Ιδιαίτερα προβληματική όμως 

καθίσταται και η διέλευση του απορριμματοφόρου του Δήμου καθώς και του ειδικού των φυτικών 

απορριμμάτων, τα οποία ανέρχονται επικίνδυνα στο απέναντι πεζοδρόμιο για να μπορέσει να 

διέλθει ασφαλώς από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σημειώνουμε ότι προκειμένου να 

αποφεύγονται οι φθορές στα αυτοκίνητα μας, πολλές φορές όργανα του Δήμου, μας έχουν 

παρακαλέσει να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας επί του πεζοδρομίου ώστε να διευκολύνεται η 

διέλευση του απορριμματοφόρου. 

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εν μέρει στάθμευση επί του πεζοδρομίου της οδού 

Χρυσανθέμων (στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πασχαλιάς και Δάφνης) δεν οφείλεται σε 

ασυνειδησία και πρόθεση παράβασης των Νόμων αλλά σε αντικειμενική και ανυπέρβλητη ανάγκη 

όλων των κατοίκων. 

Η πρακτική της μερικής στάθμευσης των οχημάτων επί του καθόλου χρηστικού, για τους λόγους 

που περιγράψαμε ανωτέρω, πεζοδρομίου εφαρμόζεται επί τουλάχιστον 50 έτη λόγω 

επιβεβλημένης ανάγκης φροντίζοντας πάντα να μην παρεμποδίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία 

πάντων των οχημάτων καθώς και την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο σε και από τις ιδιωτικές 

θέσεις στάθμευσης, όπου αυτές υπάρχουν. 

Παρά τα ανωτέρω, την 3η Ιανουαρίου 2021 και περί ώραν 15.00’ κλιμάκιο της  μεσης Δράσης 

Αττικής μετέβη στην οδό Χρυσανθέμων, ύστερα από καταγγελία κάποιου πολίτη, και εξέδωσε 

πράξεις βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου 40 ευρώ για ΟΛΑ τα σταθμευμένα οχήματα 

την ώρα εκείνη επί της οδού Χρυσανθέμων από τον αριθμό 2 έως και το 16, με την αιτιολογία της 

παράνομης στάθμευσης επί του πεζοδρομίου. 

Στις διαμαρτυρίες ορισμένων κατοίκων, παρόντων κατά τη βεβαίωση της παράβασης, οι 

Αστυνομικοί παραδέχθηκαν ότι, εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, είναι υποχρεωμένοι να 

ενεργήσουν και να βεβαιώσουν την παράβαση, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αντιλαμβάνοντο το 

δίκαιό μας. 



Κατά των ως άνω πράξεων βεβαίωσης παράβασης ασκήσαμε ενστάσεις οι οποίες απερρίφθησαν 

εν συνόλω με την ίδια αιτιολογία την οποία σας παραθέτουμε προς γνώσιν σας: 

“Ο ορισμός του πεζοδρομίου σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ο εξής: 

Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για 

πεζούς» 

Εκ του ορισμού προκύπτει ότι πεζοδρόμιο θεωρείται το υπερυψωμένο τμήμα της οδού που 

προορίζεται για πεζούς μη εξαρτώμενο από τον βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας χρήσης του 

πεζοδρομίου από αυτούς. 

Ως εκ τούτου η ύπαρξη δέντρων,  κάδων απορριμμάτων και πιθανώς άλλων αντικειμένων σε 

τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Χρυσανθέμων δεν αναιρεί το γεγονός ότι το τμήμα αυτό της 

οδού χαρακτηρίζεται ως πεζοδρόμιο. 

Στο άρθρο 34 παρ. 2ε του ΚΟΚ ορίζεται ότι: 

Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που 

προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση 

με ειδική σήμανση. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο αρμόδιος Αξιωματικός έκρινε ότι η υπ’ αρίθμ. 110000523227 / 03-01-

2021 πράξη βεβαίωσης παράβασης, βεβαιώθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με αποτέλεσμα οι αντιρρήσεις σας να κριθούν αβάσιμες και 

επομένως το διοικητικό πρόστιμο, ύψους σαράντα (40) ευρώ, που επιβλήθηκε με την 

προαναφερθείσα πράξη δεν ακυρώνεται.” 

 Επειδή είναι απόλυτα κατανοητό ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση οδηγεί όλους εμάς τους 

κατοίκους σε αδιέξοδο. 

Επειδή πληροφορούμαστε ότι, σχετικές καταγγελίες και βεβαιώσεις παραβάσεων έχουν 

επαναληφθεί στην ίδια οδό και στο παρελθόν, σε μικρότερη έκταση. 

Επειδή είναι σφόδρα πιθανόν να γίνουν εκ νέου καταγγελίες και εν τέλει όλοι εμείς οι κάτοικοι της 

οδού Χρυσανθέμων να στερούμεθα παντελώς της δυνατότητας στάθμευσης των οχημάτων μας, 

“τιμωρούμενοι” επειδή διαμένουμε σε έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο ο οποίος διαμορφώθηκε στο 

απώτατο παρελθόν κάτω από παντελώς διαφορετικές συνθήκες ενώ πληρώνουμε τα ίδια δημοτικά 

τέλη με όλους τους λοιπούς κατοίκους του προαστίου και φέρουμε τα ίδια φορολογικά κ.λπ. 

βάρη. 

Επειδή, καθίσταται άμεση και επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης μίας λύσης, έστω και προσωρινής, 

μέχρι την υλοποίηση του επικείμενου σχεδίου Σ.Β.Α.Κ. που αφορά το Δήμο μας συνολικά. 

tel:110000523227


Παρακαλούμε όπως, λόγω αρμοδιότητας, ενσκήψετε στο πρόβλημα με τη δέουσα επιμέλεια, 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα (δημιουργία θέσεων σε εσοχές του πεζοδρομίου, ειδική 

σήμανση κλπ) που θα διευκολύνουν όλους εμάς να μπορούμε να σταθμεύουμε τα οχήματά μας 

πλησίον της οικίας μας επί της οδού Χρυσανθέμων δίχως να συντρέχει ο κίνδυνος ανά πάσα 

στιγμή να μας βεβαιωθούν νέες παραβάσεις ούτε βεβαίως να προκληθούν σοβαρές φθορές στα 

οχήματα μας. 

Ψυχικό, 12-01-2021 

Οι αιτούντες 

 Μαρία Τσελεκούνη, κάτοικος Χρυσανθέμων 3 

Πέγκυ Καλύβα, κάτοικος Χρυσανθέμων 3 

Όλγα Κακαράκη, κάτοικος Χρυσανθέμων 5 

Παναγιώτης Ντακαλέτσης, κάτοικος Χρυσανθέμων 5 

Μαίρη Κηπουργού, κάτοικος Χρυσανθέμων 7 

Στέλλιος Σκουτέρη, κάτοικος Χρυσανθέμων 7 

Αλεξία Σκουτέρη, κάτοικος Χρυσανθέμων 7 

Κρυσταλλία Κηπουργού, κάτοικος Χρυσανθέμων 7 

Χαρίκλεια Παπαχρήστου, κάτοικος Χρυσανθέμων 11 

Αφροδίτη Παπαχρήστου, κάτοικος Χρυσανθέμων 11 

Ηλίας Μωυσής, κάτοικος Χρυσανθέμων 11 

Ειρήνη Φωτεινού, κάτοικος Χρυσανθέμων 4 

Γεώργιος Λώζος, κάτοικος Χρυσανθέμων 4 

Νικόλαος Δρακούλης, κάτοικος Χρυσανθέμων 4 

Ευγενία Αλεξάκη, κάτοικος Χρυσανθέμων 4 

Ιωάννης Σιδέρης, κάτοικος Χρυσανθέμων 6 

Καίτη Αναστασάκη, κάτοικος Χρυσανθέμων 8 

Κωνσταντίνος Γαλάνης, κάτοικος Χρυσανθέμων 8 

Νίνα Καμχή, κάτοικος Χρυσανθέμων 15 

Ρεββέκα Καμχή, κάτοικος Χρυσανθέμων 15 



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 

 

Να προωθήσει τεχνική υπηρεσία το υπόμνημα κατοίκων της οδού Χρυσανθέμων που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους εξαιτίας της στενότητας του 

δρόμου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1 /2021 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

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

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  1ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

20ην-1- 2021  

Ψυχικό, 21-1-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


