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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-1-2022  

                 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 2022,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 612/14-1-2022  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, 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. 

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 και Τοπικής Ανάπτυξης  Θεμάτων Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης  κ. Ζερβός Νικόλαος, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  

Προγραμμάτισμού  κ. Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη, η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Αλίκη Γκιζελή και η Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία-Χριστίνα Παλαιολόγου. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

Συζήτηση-λήψη απόφασης για προώθηση στο Δήμαρχο κ. Δ. Γαλάνη σχετικά με οχλήσεις 

δημοτών που αφορούν  την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή του Φάρου Ψυχικού, αλλά 

και την επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχημάτων, ειδικότερα στη διασταύρωση 25ης Μαρτίου και 

Βύρωνος.   

 



Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 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 μας, εισηγούμαι το παραπάνω θέμα, γιατί το θέμα της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και της επικινδυνότητας πρόκλησης ατυχημάτων στο Φάρο Ψυχικού 

είναι ορατό, αφού και πολύ πρόσφατα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. 

Μας κοινοποιήθηκαν από εκπρόσωπο κατοίκων σειρά ηλεκτρονικών επιστολών καθώς και μελέτη-πρόταση 

της  Δρόμος ΕΠΕ για την επίλυση του θέματος μαζί με επεξηγηματικό σκαριφημα. Επισυνάπτονται 

παρακάτω. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσθηκε όπως εξηγεί ο δημότης, από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

2016. Έκτοτε δεν προχώρησε κάποιο έργο προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι κάτοικοι ερωτούν και ζητούν από το ΚΣ Ψυχικού να κοινοποιήσουμε το θέμα στο δήμαρχο κ. Δ. Γαλάνη.  

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 

Την αναβολή συζήτησης του ανωτέρω θέματος για επόμενη συνεδρίαση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  2/2022 

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

 



Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
 Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη)  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 
 Καριώτης Αλέξανδρος 
 Δανιήλ Ιωάννης 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  1ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

20ην- 1- 2022  

Ψυχικό, 21-1-2022  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


