
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ψυχικό, 6/2/2020                                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                αρ.απόφ. 9/3-2-2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ       
Ταχ. Δ/νση:Στρ.  Καλλάρη 13,  
Φιλοθέη, Τ.Κ. 154 52  

Πληρ.: Π. Κωστούλα         
Τηλ 210 6753855         
Fax 210 6775941 

 

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. 

8Ο ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Τοποθέτηση στην  Παιδική χαρά Μεταλληνού επιπλέον οργάνων ψυχαγωγίας για παιδιά 
νηπιακής ηλικίας, τέσσερες (4 )κούνιες και δύο (2 ) τραμπάλες, καθώς οι υπάρχουσες 

αθλοπαιδιές δεν καλύπτουν τις ανάγκες για αυτές τις ηλικίες και 1-2 παγκάκια για τους 
συνοδούς τους. 

 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 83 ( Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων ) του 

ν.3852/2010,και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4555/ 2018 παράγραφος 1. 

 



εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων 

εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, 

μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και 

συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου. 

Παράγραφος 2:Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις:  

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 των αρμοδιοτήτων αυτών εισηγούμαι το παραπάνω θέμα, γιατί έχω γίνει παραλήπτης 
εντόνων παραπόνων από μητέρες και γιαγιάδες που διαπιστώνουν την έλλειψη οργάνων για νήπια. 
 
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 εισήγηση στον Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. Ζερβό 

Νικόλαο, να τοποθετηθούν δύο κούνιες για παιδιά νηπιακής ηλικίας, μία τραμπάλα καθώς επίσης και να 

ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της παιδικής χαράς. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9/2020 

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)  

 


