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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 17-10-2019  

8ηρ ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

ην Ψπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ (ηξ. Καιιάξε 

αξ.13), ζήκεξα ηελ 17ην ηνπ κελόο Οκηυβπίος έηνπο 2019,  εκέξα  Πέκπηε  θαη 

ώξα 18:00’ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14914/11-10-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 89 ηνπ Ν. 4555/2018 ζε όια ηα κέιε, ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Κνηλνηηθό πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ 

ζεκάησλ Η.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε απαξηία δηόηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

ζπκβνύισλ παξόληεο ήηαλ έμη (6) θαη απνύζα κία (1) ήηνη ε θ. Λάβδα Διέλε θαη ε 

Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Γεώξγηνο Μνύηζηνο. 

6Ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ. 

Ιήτη απόθαζηρ για ζύνατη ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ηηρ Θοινόηηηαρ Φςσικού 

και ηος ςλλόγος Δλλήνυν Ολςμπιονικών. ςγκπόηηζη ομάδαρ ςλοποίηζηρ 

ηυν δπάζευν ηος μνημονίος. 

 

Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Πξόεδξνο είπε: 

ύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ λ. 3852/2010 & άξζξν 84 ηνπ λ. 4555/2018 

παξάγξαθνο ηγ ´ ην Κ.. έρεη αξκνδηόηεηα ηελ πξνώζεζε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη νκάδσλ εζεινληώλ. 

 



ην πιαίζην απηό εηζεγνύκαη ηε  ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Διιήλσλ Οιπκπηνληθώλ , 

ε νπνία θαη αλαιύεηαη παξαθάησ σο εμήο: 

 

Η Κνηλόηεηα Ψπρηθνύ, ηνπ δήκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, πνπ εθπξνζσπείηαη από ηελ 

πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Φαίλε Χαηδεαζαλαζηάδνπ θαη εδξεύεη ζην Ψπρηθό, επί ηεο 

νδνύ ηξαηεγνύ Καιιάξε 13 θαη  

 

Ο ύιινγνο Διιήλσλ Οιπκπηνληθώλ πνπ εθπξνζσπείηαη από ηελ πξόεδξν Βνύια 

Κνδνκπόιε  ζπλαπνδέρνληαη, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπκθσλνύλ ηα αθόινπζα: 

 

1) Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ από θνηλνύ όηη ε θαιιηέξγεηα, δηάδνζε, θαη αλάπηπμε ησλ 

παλάξραησλ θαη παλαλζξώπηλσλ Αξρώλ ηνπ Οιπκπηζκνύ, ηεο Δπγελνύο Άκηιιαο 

 απνηεινύλ επζύλε όισλ καο. 

 

Ο εζεινληηζκόο θαη ν αζιεηηζκόο ρηίδνπλ γέθπξεο αιιειεγγύεο, θαηαλόεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηε ζύζθημε ζρέζεσλ  κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ 

θνηλσληώλ. 

Έρνπλ παηδαγσγηθό αιιά θαη αλζξσπηζηηθό ζθνπό.  

Δζεινληηζκόο θαη αζιεηηζκόο δύν έλλνηεο πνπ δελ απνηεινύλ απηνζθνπό, αιιά κέζα 

ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε. 

 

Ο αζιεηηζκόο απνηειεί βαζηθό αγαζό θαη ε δηακόξθσζε κηα αζιεηηθήο λννηξνπίαο, 

ρηίδεηαη από ηηο λεαξέο ειηθίεο θαη απνδίδεη  θαξπνύο κεζνπξόζεζκα, νδεγώληαο ζε 

έλα πην πγηεηλό κνληέιν δηαβίσζεο.  

Ο αζιεηηζκόο ζηε δσή καο δελ θέξλεη  κόλν θαιύηεξε πγεία, αιιά απνηειεί θαη ην 

πξώην βήκα γηα κηα πηό πγηή λννηξνπία, κε απηνπεηζαξρία,  εμάζθεζε ηνπ ζώκαηνο 

αιιά θαη ηεο ςπρήο. 

Ο εζεινληηζκόο είλαη πξνζθνξά πξνο ην ζπλάλζξσπν θαη ιεηηνπξγεί πξνο όθεινο ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ, 

αζιεηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ ζεκειησδώλ αλαγθώλ κίαο θνηλσλίαο. 

 

2) Γεδνκέλνπ όηη ε Κνηλόηεηα Ψπρηθνύ θαη ν ύιινγνο Διιήλσλ Οιπκπηνληθώλ , 

ζπλαπνδέρνληαη  ηε ζεηηθή  επίδξαζε ηνπ αζιεηηζκνύ ζηελ θνηλσλία θαη ζηε λέα 

γεληά, ηελ νπνία θαη πξνσζνύλ κέζσ ηνπ εζεινληηζκνύ, ηα κέξε ζπκθσλνύλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ: 

α) Δπίζθεςε κειώλ ηεο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ κε ηνπο Οιπκπηνλίθεο ζην Γεκνηηθό 

ρνιείν Ψπρηθνύ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζιεηηθόο 

Πξνζαλαηνιηζκόο», όπνπ νη Οιπκπηνλίθεο παξνπζηάδνπλ ηα αζιήκαηά ηνπο κέζα από 

κία βησκαηηθή θαη παηγληώδε δηαδηθαζία. 

 



β) Γηνξγάλσζε Σνπξλνπά Μπάζθεη κεηαμύ 4 παηδηθώλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο καο. 

Παξνπζίαζε ηνπ πιιόγνπ ΟΡΑΜΑ ΔΛΠΙΓΑ, γηα λα εκθπζήζνπκε καδί κε ηηο αμίεο 

ηνπ αζιεηηζκνύ ζηα παηδηά ηεο Κνηλόηεηαο θαη εθείλεο ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. 

γ) Παξνπζία ησλ Οιπκπηνληθώλ ζηνλ Αγώλα Γξόκνπ Φηινζέεο-Ψπρηθνύ,  ώζηε λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηελ 1ε γξακκή εθθίλεζεο, λα βνεζήζνπλ, λα ελζαξξύλνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 

δ) Δπίζθεςε Οιπκπηνληθώλ ζην  Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο «Δζηία»,  ηηο εκέξεο ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ. 

 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Σο ςμβούλιο ηηρ Θοινόηηηαρ Φςσικού, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79, 83, 88, 89 ηνπ Ν. 3852/2010,  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89, 84 ηνπ Ν.4555/2018, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα ε ζύλαςε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

αξκόδηα Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο θ. Γθηδειή Αιίθε 

θαη ηελ Πξόεδξν ηνπ ΟΚΑΠΑ θ. Βπζνύιθα – Χαηδεγεσξγίνπ νθία. 

 

                           Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 13/2019 

Αφοφ ςυντάχθηκε και αναγνώςθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κατωτέρω: 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 Μαιάκε Μαξία – Αιεμάλδξα 

 Γξπιιάθε Μαξία 

 Βεξξνηνπνύινπ Καιιηξόε - Βαξβάξα 

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε) Θενδσξίδνπ Θενδνζία 
 Καξηώηεο Αιέμαλδξνο 
  

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο  8εο πλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

17ελ- 10- 2019  

Ψπρηθό, 22-10-2019  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


