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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 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.
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 3

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία αιτήματος του κ. Γ. Παπαδάκη, κατοίκου
της οδού Καμελιών 24 καθώς και πρότασης για επίλυση του προβλήματος στασίμων υδάτων,
μετά από βροχοπτώσεις, με την κατασκευή συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων κατά μήκος
του δρόμου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα.

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 στο γραφείο μας το συνημμένο αίτημα
κατοίκων της οδού Καμελιών 24
ΑΙΤΗΜΑ:
Προβλήματα με λιμνάζοντα νερά και αίτημα για δημιουργία φρεατίων όμβριων υδάτων
Σχετικα με θέμα λιμνάζοντα νερά στην Καμελιών 24 μέχρι και διασταύρωση με την Αμαρυλλίδων
σας αποστέλλω αίτημα για την κατασκευή συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων κατά μήκος
του δρόμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουμε κάθε
φορά που βρέχει.
Επισυνάπτουμε φωτογραφίες από την αρχή της Καμελιών 24 μέχρι την διασταύρωση της
Αμαρυλλίδων μια μέρα μετά από την βροχή ώστε να δείτε:
1) την δυσκολία που έχουμε να διασχίσουμε τον δρόμο μας και τον κίνδυνο να γλιστρήσουμε και
να προκληθεί ατύχημα σε εμάς τους ίδιους άλλα και στα οχήματα που διέρχονται.
2) Δεν μπορούν να περάσουν τα καρότσια με τα μωρά και ιδίως παιδιά με ποδήλατα.
3) Αποτελεί δημόσιος κίνδυνος για δημιουργία μόλυνσης καθώς τα λιμνάζοντα νερά παραμένουν
για 3 ήμερες και περισσότερο , ανάλογα πόσες μέρες βρέχει.
4) Το καλοκαίρι η γειτονική πισίνα αδειάζει τα νερά στον δρόμο καθώς δεν υπάρχει φρεάτιο
όμβριων και τα νερά παραμένουν πολλές μέρες με αποτέλεσμα την δημιουργία φωλιών για τα
κουνούπια.
5) Το ίδιο συμβαίνει το καλοκαίρι πάλι όταν βρέχει με αντίστοιχα προβλήματα μόλυνσης ,
διέλευσης και πολλαπλασιασμό κουνουπιών.

Η κατάσταση αυτή υπάρχει από την δεκαετία του 1970 και μετά από ενημέρωση στον Δήμο
ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ πέρυσι τον Μάρτιο 2019 πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση χωρίς όμως
να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Πριν ένα μήνα περίπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση και αυτοψία με την μηχανικό του Δήμου
και τον εργολάβο που έκανε την ασφαλτόστρωση οπού μας επιβεβαιώσαν ότι δεν μπορεί να
γίνει κάτι καλύτερο άλλα μόνο να μπουν φρεάτια συλλογής όμβριων υδάτων κατά μήκος του
δρόμου από Καμελιών 24 έως και την διασταύρωση με την Αμαρυλλίδων.
Παρακαλώ για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με την δημιουργία φρεατίων συλλογής
όμβριων καθώς ταλαιπωρούμαστε από την ανωτέρω κατάσταση με κίνδυνο την σωματική υγεία
μας και την υποβάθμιση των κατοικιών μας.
Με εκτίμηση ,
Γιώργος Παπαδάκης
Ιωάννα βογδανη
Πομωνης Παυλος
Αναμπελα Ριγαντε
Μάκης Τζωρτζίδης
Θησέας Καλαμπαλίκης
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι άμεσα την κατασκευή φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων
κατά μήκος του δρόμου από Καμελιών 24 έως και την διασταύρωση με την Αμαρυλλίδων.

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 προωθηθεί το αίτημα κατασκευής φρεατίων ομβρίων υδάτων επί της οδού Καμελιών στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Φιλοθέης Ψυχικού για περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3 /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)

