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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-2-2020  

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 3ην του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1263/29-1-2020 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, 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. Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα και η             

κ. Γρυλλάκη Μαρία και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δομημένου περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης 

κ. Ζερβός Νικόλαος και η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου - Χαρλαύτη 

Ελένη. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

1Ο ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Διαβίβαση στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τα έργα συντήρησης 
οδοστρωμάτων οδών από κυβόλιθους ή άλλο υλικό καθώς και δημοτικών πεζοδρομίων. 

 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 
 

Σύμφωνα με την επιστολή που λάβαμε και διαβίβασα σε όλα τα μέλη του Κ.Σ. από τον 

αντιδήμαρχο θεμάτων δομημένου περιβάλλοντος & τοπικής ανάπτυξης Νίκο Ζερβό και σύμφωνα με το 

 ρθρο 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το  ρθρο 84 του Ν. 4555/2018 που 

διέπει τη λειτουργία των κοινοτήτων και ισχύει σήμερα, «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: ... δ) τη συντήρηση των δημοτικών και 

 



αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, 

υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής 

της κοινότητας ...». 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας αυτής και της συνεργασίας μας με την τεχνική υπηρεσία και 

το αντιδήμαρχο Ν.Ζερβό ζητώ να καταρτίσουμε καταλόγους  με κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας,  

των οδών ή τμημάτων αυτών και των δημοτικών (μη ιδιωτικών) πεζοδρομίων ή τμημάτων αυτών που 

κατά την αντίληψή σας χρήζουν επισκευής και συντήρησης, προκειμένου να ενταχθούν στις 

αντίστοιχες μελέτες. Επισημαίνουμε πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κεντρικές ή/και 

πολυσύχναστες οδούς της Κοινότητάς σας. Επειδή μας ζητούνται τα στοιχειά να διαβιβαστούν στην 

υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020  και για την καλύτερη προετοιμασία 

του ΚΣ εισηγούμαι την οριστική συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα λάβει 

χώρα πριν τις 25/2. 

Μέχρι τότε θα παρακαλούσα να στείλετε  τα στοιχεία αυτά σε ηλεκτρονική μορφή για να 

ιεραρχηθούν, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να ληφθεί απόφαση. 

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, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να γίνει λίστα ανά γεωγραφικό τομέα ευθύνης κάθε συμβούλου, σύμφωνα με το χάρτη που μοίρασε στο 

Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού ο Αντιδήμαρχος Δομημένου περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης, των 

τμημάτων που χρήζουν επισκευής ή συντήρησης. Να ενοποιηθεί και να διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία 

έως την 25η Φεβρουαρίου 2020. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2/2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα 

 Λάβδα Ελένη 

 Βερροιοπούλου Καλλιρόη - Βαρβάρα 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία 
 Καριώτης Αλέξανδρος 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

3ην- 2- 2020  

Ψυχικό, 5-2-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


