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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-3-2021  

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 26ην του μηνός Μαρτίου έτους 2021,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4250/22-3-2021 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 

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 και 

η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία συμμετείχαν τηλεφωνικά. 

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

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

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων  Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου – 

Χαρλαύτη Ελένη, ο Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  Προγραμμάτισμού κ. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα, η 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού και Παιδείας κ. Γκιζελή Αλίκη, η 

δημοτική σύμβουλος κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβός 

Νικόλαος. 

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

Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξεύρεση λύσης σχετικά με το θέμα στάθμευσης φορτηγών 

καθαριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού, και συγκεκριμένα στο Άλσος Ψυχικού, μπροστά 

στο μικρό αμφιθέατρο, που περιβάλλεται από τους δρόμους Στρατηγού Καλλάρη και Εθνάρχου 

Μακαρίου, κατόπιν εντόνων παραπόνων κατοίκων που διατυπώνονται σε επιστολή τους. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 ( Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων 

κατοίκων ) του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 84 του Ν. 4555/2018 , που 

διέπει τη λειτουργία των κοινοτήτων, το συμβούλιο της κοινότητας μεταξύ άλλων διατυπώνει 

προτάσεις που αποβλέπουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, στ) την προστασία 

του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας κοινοποιήθηκε στο ΚΣ επιστολή κατοίκων της περιοχής την 

οποία και σας γνωστοποιώ, ώστε να λάβουμε γνώση του προβλήματος,  αλλά και να  συμβάλουμε 

περαιτέρω για την επίλυση του, γιατί  η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει την εικόνα της Κοινότητας 

Ψυχικού. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Με την επιστολή αυτή αξιότιμη κυρία πρόεδρε και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, θέλουμε να 

εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην 

γειτονιά μας. 

Στο άλσος Ψυχικού , μπροστά από το μικρό αμφιθέατρο που περιβάλλεται από τους δρόμους 

Στρατηγού Καλλάρη και Εθνάρχου Μακαρίου, ο Δήμος έχει μετατρέψει το πάρκο σε parking 

απορριμματοφόρων (σας αποστέλλουμε φωτογραφίες που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές). 

Εκτός από parking στο χώρο αυτό γίνεται και το πλύσιμο των οχημάτων αυτών. 

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι δυνατόν, παρά τα ψηλά δημοτικά τέλη που 

πληρώνουμε, να επιτρέπεται τέτοια υποβάθμιση του μεγαλύτερου πάρκου της περιοχής μας. Σε 

όλες τις κηπουπόλεις, τις ωραίες πλατείες οι δήμοι τις φροντίζουν τις φυτεύουν και τις 

διαφημίζουν. Εσείς έχετε βρει την εύκολη λύση να παρκάρετε τα αυτοκίνητα σας και την έχετε 

μετατρέψει σε αμαξοστάσιο. Θα περίμενε κανείς ότι κάποιος μέσα στο Δήμο, και γιατί όχι εσείς ο 

ίδιος, θα είχε την ευαισθησία να πάρει την πρωτοβουλία να δώσει λύση χωρίς να χρειάζεται η 

 κινητοποίηση των περίοικων της περιοχής. 

 

Ειλικρινά κυρίες και κύριοι αιρετοί αυτό το θέαμα δεν σας ενοχλεί; 

 



Παρακαλούμε να φροντίσετε να βρεθεί ένας άλλος χώρος για την στάθμευση των 

απορριμματοφόρων του δήμου και να συμβάλετε στην αναβάθμιση της πλατείας μας, που τόσο 

σημαντικό ρόλο παίζει για όλους εμάς, ειδικά σήμερα μετα από ένα χρόνο πανδημίας. 

Γεράσιμος Αλιβιζάτος , Σαμάρα 53 

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 στην Υπηρεσία Καθαριότητας και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Γεώργιο 

Παπαχρόνη,  επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τη στάθμευση φορτηγών καθαριότητας στο 

Άλσος Ψυχικού και συγκεκριμένα,  μπροστά στο μικρό αμφιθέατρο, που περιβάλλεται από τους 

δρόμους Στρατηγού Καλλάρη και Εθνάρχου Μακαρίου,  καθώς και αίτημα του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Ψυχικού για αλλαγή χώρου στάθμευσης, των συγκεκριμένων φορτηγών, στην 

Πολίτη,  εκεί όπου σταθμεύονται και τα υπόλοιπα φορτηγά καθαριότητας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 23 /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  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

26ην-3- 2021  

Ψυχικό, 1-4-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


