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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΑΠΟ 29-11-2019  

9ης ΤΛΔΓΡΗΑΔΧ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΤΥΗΘΟΤ 

ην Ψπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Ψπρηθνύ (ηξ. Καιιάξε αξ.13), ζήκεξα 

ηελ 29ην ηνπ κελόο Λοεμβρίοσ  έηνπο 2019,  εκέξα  Παξαζθεπή  θαη ώξα 09:30’ ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 17455/25-11-2019 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. Γξπιιάθε Μαξία θαη ε Πξόεδξνο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Παλαγηώηα Κσζηνύια. 

5Ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ. 

Ιήυη απόθαζης για  οργάνφζη Υριζηοσγεννιάηικης εορηής - κοσκλοθέαηροσ για 

παιδιά προζτολικής ηλικίας, ζηο « Blue bell». 

 
Δηζεγνύκελε ην παξαπάλσ ζέκα ε Πξόεδξνο είπε: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 4555/2018 

παξάγξαθνο ηγ´ ην Κνηλνηηθό πκβνύιην έρεη αξκνδηόηεηα ηελ πξνώζεζε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη νκάδσλ εζεινληώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο θνηλόηεηαο. 

Βάζεη ηεο απόθαζεο πνπ ιάβακε ζηηο 17/10/2019 ζην 9ν ζέκα ηεο ΗΓ πνπ αθνξνύζε ηελ: 

"Παξάδνζε δσξεάλ πξνγξακκάησλ από εζεινληέο ζε θαηνίθνπο θάζε ειηθίαο γηα δηάθνξεο δξάζεηο, πνπ 

αθνξά ηελ ςπραγσγία, εθκάζεζε, όπσο π.ρ. α) άηνκα ηξίηεο ειηθίαο: πρ πεδνπνξίεο, αλάγλσζε 

ινγνηερλεκάησλ ζηε Βηβιηνζήθε θ.ι.π. 

 



β) παηδηά, όπσο π.ρ. θνπθινζέαηξν, καζήκαηα δσγξαθηθήο, θεξακηθήο θ.ι.π. 

γ) καζήκαηα ή εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο γηα ελήιηθεο. 

 

Δηζεγνύκαη ηελ δηνξγάλσζε θνπθινζέαηξνπ κε αθνξκή ηα Χξηζηνύγελλα από ηηο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΜΑΡΙΟΝΔΣΔ 

θαη ην ζπλδεκόηε καο Γεκήηξε Καιατηδάθε, κε ζέκα ην «Σν Μπζηηθό ηνπ Άε Βαζίιε» θαη «Ο θξπκκέλνο 

ζεζαπξόο».  

Η εκεξνκελία θαη ε ώξα ζα θαζνξηζζνύλ κεηά από ην ζπληνληζκό ησλ θαιιηηερλώλ θαη ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

ηεο αίζνπζαο. 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Σο σμβούλιο ηης Θοινόηηηας Φστικού, 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  ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

Δγθξίλεη ηελ νξγάλσζε Χξηζηνπγελληάηηθεο ενξηήο ζην Γεκνηηθό Κηήξην “Blue bell” ζηελ Α΄ πιαηεία 

Ψπρηθνύ, εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα ηεο αίζνπζαο ηηο εκέξεο πνπ δύλαηαη ν θ. Γεκήηξεο Καιατηδάθεο 

λα δώζεη ηελ παξάζηαζε. 

Ο θ. Καξηώηεο Αιέμαλδξνο απείρε. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 27/2019 

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

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΚΔΙΖ 

 Μαιάκε Μαξία – Αιεμάλδξα 

 Λάβδα Διέλε 

 Βεξξνηνπνύινπ Καιιηξόε - Βαξβάξα 

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε) Θενδσξίδνπ Θενδνζία 
 Καξηώηεο Αιέμαλδξνο 
  

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο  9εο πλεδξηάζεσο ηνπ  

Συμβουλίου τησ Κοινότητασ Ψυχικοφ ηελ  

29ελ- 11- 2019  

Ψπρηθό, 5-12-2019  

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ  

  

  

  

Χαηδεαζαλαζηάδνπ Φαλή (Φαίλε)  

 


