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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  4ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26 

Ενημέρωση επιστολής δημοτών σχετικά με μετακίνηση ενός εκ των 2 περιπτέρων ( κατάργηση) 

στη Β´Πλατεία Ψυχικού και λήψη απόφασης για τυχόν περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το 

νομικό καθεστώς που επικρατεί. 

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  ρθρο 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, αφού εξετάσουμε το 

νομικό καθεστώς της συγκεκριμένης μίσθωσης με την υπηρεσία του δήμου να απαντήσουμε στο 

αίτημα του δημότη. 

Πρόεδρε και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού,  

Ως γνωστόν στή 2η Πλατεία (Ελ. Βενιζέλου) τού Ψυχικού υπάρχουν δύο Περίπτερα, στή 

διασταύρωσή της μέ την Οδό Διαμαντίδη. 

Τά υπόψη Περίπτερα είναι υπαίτια γιά αρκετά χρόνια προβλήματα τής πέριξ αυτών περιοχής πού 

απαιτούν τήν άμεση επέμβαση της Δημοτικής Αρχής γιά τήν επίλυσης τους. 

1. Δημιουργούν επικίνδυνη συμφόρηση τής κυκλοφορίας καί στις δύο κατευθύνσεις, σέ 

συνδυασμό μέ τήν συνεχή ολιγόλεπτη στάθμευση οχημάτων πελατών, καθόσον είναι 

τοποθετημένα απέναντι καί στο ίδιο ύψος της οδού (είσοδο καί έξοδο Πλατείας). 

Είναι προφανές ότι δεν είναι αναγκαίο καί δέν εξυπηρετεί τίποτα η λειτουργία δύο περιπτέρων στό 

ίδιο σημείο καί μάλιστα υπό τήν ίδια σήμερα ιδιοκτησία. 

2. Η 24ωρη λειτουργία τών εν λόγω Περιπτέρων είναι υπαίτια έντονου καί ενοχλητικού θορύβου 

κατά τή διάρκεια τής νύχτας καθόσον είναι δύο σημεία πού σταματούν (μέ αναμένη συνήθως 

μηχανή) καί θορυβωδώς εκκινούν συνεχώς αυτοκίνητα καί μοτοσικλέτες, μέ σφυρίγματα καί 

μαρσαρίσματα, πελατών πού προέρχονται από περιοχές καί πέραν τού Δήμου. 

3. Επιπλέον η πώληση οινοπνευματωδών ποτών έχει μετατρέψει τά Περίπτερα αυτά σέ μπάρ 

24ωρης λειτουργίας. 

Η κλασσική εικόνα, σχεδόν όλο τόν χρόνο, είναι η προμήθεια φιαλών κάθε διατιθέμενου 

αλκοολούχου ποτού καί η συγκέντρωση σέ παρέες εντός τής Πλατείας γιά τή κατανάλωση αυτών 

μέ φωνές καί βωμολοχίες όλη τή νύχτα. 



Οι ταμπέλες ότι απαγορεύεται η χορήγηση αλκοόλ σέ ανήλικους είναι προφανώς υποκριτικές καί 

φαιδρές: ο ενήλικας της παρέας προμηθεύεται τά ποτά γιά όλα τά μέλη της. 

Συμπέρασμα: Σχεδόν όλες τις νύχτες τού χρόνου, εμείς οι περίοικοι της 2ης Πλατείας ακούμε, 

ξάγρυπνοι, ή βωμολοχίες μέ ένταση φωνής ή μαρσαρίσματα και σφυρίγματα αυτοκινήτων καί 

μοτοσικλετών (συχνά μέ  πειραγμένη  εξάτμιση). 

Γιά τήν αντιμετώπιση όλων τών παραπάνω ζητημάτων είναι απαραίτητο νά γίνουν οι αναγκαίες 

ενέργειες ώστε: 

1. Τά Περίπτερα νά περιοριστούν σέ ένα μέ τήν απομάκρυνση τού πλέον οχληρού, δηλ. αυτού 

πού είναι στήν κάθοδο της Οδού Διαμαντίδη καί είσοδο της Πλατείας. 

2. Νά διακοπεί η νυχτερινή λειτουργία τους καθόσον αυτή δέν εξυπηρετεί  ανάγκες τών κατοίκων 

αλλά τήν θορυβώδη κατανάλωση ποτών κατά παράβαση τών κανόνων τής κοινής ησυχίας καί 

μάλιστα ενός προαστίου, θεσμοθετημένα, κατοικιών. 

3. Τά παραπάνω είναι εύκολο νά υλοποιηθούν, εφόσον υπάρχει η βούληση, σέ συνδυασμό καί μέ 

τήν επίκληση της ανοχής πού έχει έως τώρα επιδειχθεί στήν εκτός κάθε άδειας καί ισχύοντος 

κανονισμού χωροθέτηση καί κατάληψη δημόσιου χώρου. Κατάσταση πού μπορεί νά επιφέρει, 

κατά τήν άποψή μας, καί τό άμεσο κλεισιμό τους. 

Ευχαριστώ, 

Ντίνα Κωστοπούλου 

Παναγιώτης Κωστόπουλος 

 

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 εξετασθεί το νομικό καθεστώς που επικρατεί σχετικά με τις μισθώσεις των περιπτέρων στη Β´ 

πλατεία και εάν υπάρχει η δυνατότητα για μετακίνηση του ενός εκ των 2 περιπτέρων να 

πραγματοποιηθεί αλλά και να ενημερωθούν οι αποστολείς της επιστολής. 

 

 

 



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26 /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)  

 


