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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 24-2-2020  

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 24ην του μηνός Φεβρουαρίου  έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00’ μ. ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2631/20-2-2020 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. Βερροιοπούλου Καλλιρόη- Βαρβάρα και η             

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

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

2Ο ΘΕΜΑ Η.Δ. 

 
Συζήτηση επί της χρήσης των επενδυτικών κονδυλίων που δικαιούται η Κοινότητα 

Ψυχικού για έργο της τάξης περίπου των 50.000€. 
 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το  ρθρο 83 του ν. 3852/2010  ρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 

τριακοσίων (300) κατοίκων,  εντός των ορίων της κοινότητας είναι:  

εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών 

αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4  του άρθρου 259, οπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.9ε του ν. 

4623/2019. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας ζητώ τις απόψεις σας για το θέμα αυτό. 

 



 
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  αποφασίσθηκε να επανεξετασθούν οι τρεις προτάσεις 

1.Ανακαίνιση κτηρίου Μπλου Μπελ (εσωτερικός εξοπλισμός-εξωτερικές επεμβάσεις) 

2. Στέγαστρα στις 17 στάσεις λεωφορείων 

3. Διαβάσεις 3D. 

σε επόμενη συνεδρίαση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 ναβάλλεται. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11/2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Μαλάμη Μαρία –  λεξάνδρα 

 Λάβδα Ελένη 

 Καριώτης  λέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία 

  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 πό το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

24ην- 2- 2020  

Ψυχικό, 25-2-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


