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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  30-5-2022  

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την   30η του μηνός Μαΐου έτους 2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ.  7714 /26-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε το θέμα 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, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, συνήλθε σε συνεδρίαση, το Κοινοτικό Συμβούλιο για 

συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ., κατόπιν δύο συνεχών προσκλήσεων όπου το 

Συμβούλιο δεν είχε απαρτία. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου έξι (6) συμβούλων 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η κ. Γρυλλάκη Μαρία, 

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος έχει τεθεί σε δίμηνη 

αργία από τα καθήκοντά του ως μέλος του συμβουλίου βάσει απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού        

κ. Μαρία-Χριστίνα Παλαιολόγου.  

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ  5ο Η.Δ. 

Ενημέρωση σχετικά με προτάσεις-ερωτήματα του Συλλόγου Περιβαλλοντικής 

Προστασίας Ψυχικού. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

 



Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/2010/35 το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη 

και προτάσεις και παίρνει την πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής των περιοχών. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής μας κοινοποιήθηκε επιστολή του Συλλόγου Περιβαλλοντικής 

Προστασίας Ψυχικού, η οποία ακολουθεί συνημμένη. 

Αξιότιμε 

κύριε Δήμαρχε,  

κυρία Πρόεδρε και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού,θα θέλαμε σας ενημερώνουμε 

για θέματα που απασχολούν τους δημότες και υποβάλλουμε προτάσεις  (πολλές απο τις οποίες έχουν 

συζητηθεί στο παρελθόν) που θεωρούμε επείγουσες και σημαντικές. 

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που πέρασε και περνά ο τόπος και κατ´επέκταση η αυτοδιοίκηση κατά τα 

τελευταία χρόνια και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας σε όλες τις προσπάθειες του 

Δήμου,όπως π.χ στο σύνολο των ενστάσεων απέναντι στην καταστροφική επίθεση στο πράσινο του 

Δήμου μας απο την εταιρεία ΚΕΚΡΩΨ, αναφερόμαστε στα εξής. 

  

 Σύμφωνα με το διάταγμα 162/2013 το οποίο επετεύχθη μετά απο μεγάλη προσπάθεια του Δήμου και 

του Συλλόγου μας, το υπόγειο των οικοδομών περιορίζεται στο 50% του οίκοπεδου, με εξαίρεση τα 

μικρά οικόπεδα οπου φτάνει το 60%.  Τελευταία έχουμε παρατηρήσει πολλές οικοδομές στον Δήμο μας 

που δεν τηρούν  τις προδιαγραφές με αποτέλεσμα να  τσιμεντοποιείται η κηπούπολη. Η εκσκαφή αγγίζει 

το 100% του οικοπέδου σχεδόν σε όλες τις οικοδομές! Ζητούμε απο τον Δήμο, όπως το έχει πράξει και 

στο παρελθόν, έτσι και τώρα,  να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να απαγορευτεί η 

εκσκαφή  των οικοπέδων απο άκρου είς άκρον. Προς την κατεύθυνση αυτη πρεπει να γίνει  τροποποίηση 

του σχετικού διατάγματος.  Εν τω μεταξυ θα πρεπει να ανασταλούν οι οικοδομικές άδειες μέχρι 

νεοτέρας, όπως και στο παρελθόν. Να κερδίσουμε πολύτιμο  χρόνο! 

Τώρα που αρχίζει να λειτουργεί η Πολεοδομία στον Δήμο μας όλα είναι εφικτά ! 

Παλαιά Αγορά. Καθυστερεί η ολοκλήρωση της φύτευσης! Θα γίνουν ενέργειες για την πλήρη  κυριότητα 

του Δήμου,  μιας και πλησιάζει η ημερομηνία που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια απο την ίδρυση του 

προαστίου? 

Θα γίνει η υπογειοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον Δήμο 

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι  ενστάσεις μας για τα Οικοδομικά τετράγωνα ( 145 κλπ )? Σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται  η εργολαβία της μετατροπής του φωτισμού του Δήμου σε λάμπες LED για μεγαλύτερη 

οικονομία στην ενέργεια. 

Στο πρόβλημα των πεζοδρομίων! Προτείνουμε να αναλάβει ο Δήμος την εργολαβία και να χρεωθούν 

ανάλογα οι ιδιοκτήτες, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. 



Ένα τεράστιο πρόβλημα υποβάθμισης του Δήμου μας, ιδιαίτερα στο Ψυχικό, είναι τα σχολικά Πούλμαν, 

τα οποία παρκάρουν από το πρωΐ μέχρι τις 3μ.μ. Είμαστε το δωρεάν parking των εταιρειών λεωφορείων 

η των σχολείων. Δεν το αξίζουν αυτό οι δημότες μας! Να τοποθετηθούν πινακίδες όπως παλαιότερα ότι 

απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός των ΙΧ. ( Υπάρχουν πολλά παράπονα ) 

Η σωστή επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας στις εργολαβίες του Δήμου, π.χ. ασφαλτοστρώσεις , 

τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών, καθώς και του ύψους  τοποθέτησης των φρεατίων βελτιώνει την 

ποιότητα των δρόμων μας. 

Έχει γίνει μελέτη απο την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για ήχοπετάσματα επί της λεωφόρου  Κηφισίας. 

Πρόκειται να υλοποιηθεί η μελέτη, η θα είναι τελικά πεταμένα χρήματα για την μελέτη. 

Πότε θα λειτουργήσει το minibus στον Δήμο μας? 

  

Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Θα συνεχίσουμε μαζί τις προσπάθειες μας για το 

καλό του Ψυχικού και του Δήμου μας. 

  

Εκ μέρους του Συλλόγου 

Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού 

  

                           Ο Πρόεδρος                                               

 

                      Δημήτρης Μαναός                                     

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, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, 

μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να ζητήσει από τους πρώην και νυν Αντιδημάρχους Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και 

Τοπικής Ανάπτυξης κ. Ζερβό Νικόλαο, κ. Φωτιάδη Δημήτριο και κ. Παπαχρόνη Γεώργιο ενημέρωση 

σχετικά με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί καθώς επίσης και για όσα βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  21 /2022 



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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Θεοδωρίδου Θεοδοσία ( Θεώνη) 
 Δανιήλ Ιωάννης 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μάρλη) 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  
  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

30ην-5- 2022  

Ψυχικό, 31-5-2022  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


