ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Στρ. Καλλάρη 13,
Φιλοθέη, Τ.Κ. 154 52
Πληρ.: Π. Κωστούλα
Τηλ 210 6753855
Fax 210 6775941

Ψυχικό, 21/1/2021
αρ.απόφ. 2 /20-1-2021

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 ΚαλλιρόηΒαρβάρα, 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.
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Λήψη απόφασης πρότασης στην τεχνική υπηρεσία, στον αντιδήμαρχο Δ.Φωτιάδη και στον
εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Ν. Ζερβό για θέματα συγκοινωνιακά,που αφορά επίλυση του
θέματος στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτητών οικιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους

στάθμευσης, σε ιδίαιτερα στενούς δρόμους του Ψυχικού, όπως Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς,
Κρινών, Καμελιών κ.α.
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 αυτής της αρμοδιότητας διαπιστώνουμε τα εξής:
Οδοί όπως Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς, Κρινών, Καμελιών και όπως έχουν διαμορφωθεί προ
εκατονταετίας περίπου, από το σχετικό ρυμοτομικό σχέδιο, έχουν πλάτος οδοστρώματος μόλις
τεσσάρων (4) μέτρων (μονόδρομος), με εκατέρωθεν αυτού υποτυπώδες πεζοδρόμιο πλάτους
0,90μ.
Τα πεζοδρόμια δε , δεκαετίες τώρα δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιμα και προσπελάσιμα από τους
πεζούς ούτε από πεζό με αμαξίδιο και δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το σκοπό τους, καθώς
υφίστανται και δημοτικές δενδροφυτεύσεις, ενώ παράλληλα είναι τοποθετημένοι και οι κάδοι
απορριμμάτων.
Επίσης, το περιορισμένο πλάτος (τεσσάρων μέτρων) των οδοστρώματων δεν αφήνει περιθώρια
για στάθμευση αυτοκινήτων εξ΄ ολοκλήρου επ’ αυτων 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.
Από το σύνολο των υφισταμένων επί των συγκεκριμένων οικοδομικων τετραγώνων κατοικιών είτε
δεν διαθέτουν ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης λόγω άλλων συνθηκών όταν κατασκευάστηκαν ακόμη
και προ 70 ετίας είτε δεν καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Λόγω της προπεριγραφείσας κατάστασης μεγάλο μέρος των κατοίκων αναγκάζεται να σταθμεύσει
τα οχήματά του επί των πρζοδρομίων των οδών αυτών όχι από ασυνειδησία και πρόθεση
παράβασης των Νόμων αλλά εξαιτίας αντικειμενικής και ανυπέρβλητης ανάγκης.
Η πρακτική της μερικής στάθμευσης των οχημάτων επί του πεζοδρομίου εφαρμόζεται επί
τουλάχιστον 50 έτη.
Κατά καιρούς παρουσιάζεται φαινόμενο μετα από καταγγελία πολίτη, να καλείται η μεσος Δράση
για να εκδώσει πράξεις βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου σύμφωνα με το νόμο για
παράνομη στάθμευση επί του πεζοδρομίου.
Επειδή, καθίσταται άμεση και επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης μίας λύσης, μέχρι την υλοποίηση
του επικείμενου σχεδίου Σ.Β.Α.Κ. που αφορά το Δήμο συνολικά, προτείνουμε μια μέση λύση για
ηπιοποίηση των δρόμων αυτών με ειδικές σημάνσεις και αφού έχει γίνει η απαραίτητη μελέτη και
συννενόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κσι Περιφέρειας Αττικής,
ώστε να διευκολυνθούν οι κάτοικοι δίχως να συντρέχει ο κίνδυνος να βεβαιωθούν νέες
παραβάσεις.
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 στην τεχνική υπηρεσία σαν πρόταση στο πρόβλημα στάθμευσης που αντιμετωπίζουν
κάτοικοι με ιδιοκτησίες σε δρόμους με ιδιαίτερη στενότητα όπως Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς , Κρίνων,
Καμελιών κλπ. Με ηπιοποίηση των δρόμων αυτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2 /2021

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)

Καριώτης Αλέξανδρος
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)

