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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-4-2020  

6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 28ην του μηνός Απριλίου  έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30’π.μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5449/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

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. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα 

συμμετείχε τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν πέντε (6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

5o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Ερώτηση προς την υπηρεσία καθαριότητας για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής 
απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων. 
 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 (« ρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων») του 

ν.3852/2010, παρ.1.εδάφιο  δ): το ΚΣ μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και 

συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής. 

Κ Ι παρ.2: 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: 

 



εδάφιο στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής 

περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής εισηγούμαι το παραπάνω θέμα, κατόπιν συνεχιζόμενων οχλήσεων 

κατοίκων που ζητούν ενημέρωση σχετικά με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής απορριμάτων και 

φυτικών υπολειμμάτων, ώστε να προγραμματίσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και τις 

κηπευτικές εργασίες τους.  

Για ένα προάστιο καθαρότερο, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του και της ποιότητας ζωής των 

δημοτών κρίνεται απαραίτητη η σχετική μας ενημέρωση, ώστε να απαντούμε  στα ερωτήματα των 

δημοτών μας και να τους ενημερώνουμε 

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, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να γίνει εισήγηση στον  ντιδήμαρχο Καθαριότητας  και την αρμόδια υπηρεσία ώστε να γίνει επικαιροποίηση 

του προγράμματος αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, φυτικών - ογκωδών αντικειμένων και 

ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα αυτό να διανεμηθεί πόρτα- πόρτα στους κατοίκους του Ψυχικού, να 

δημοσιευθεί σε έντυπα μέσα (π.χ. εφημερίδα του Δήμου) και να δημοσιευθεί σε ιστοσελίδες που αφορούν 

το Δήμο.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 16 /2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Μαλάμη Μαρία –  λεξάνδρα (Μάρλη) 
 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης  λέξανδρος 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Γρυλλάκη Μαρία 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 πό το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

28ην- 4- 2020  

Ψυχικό, 30-4-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


