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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-6-2020  

8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 4ην του μηνός Ιουνίου έτους 2020,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00’π.μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 7198/1-6-2020 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 

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

παρούσες ήταν πέντε (5) και απόντες (2) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος 

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

2o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

 
Λήψη απόφασης για ενημέρωση κατοίκων για τους τρόπους καταπολέμησης κουνουπιών. 
 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση- εκπλήρωση του ρόλου του Κοινοτικού Συμβουλίου καθώς και την 

καλύτερη συμβολή του ως συμβουλευτικού οργάνου στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά 

νόμους ν. 3852/2010 & 4555/2018, που απώτερο σκοπό  ούτως ή άλλως έχει την καλύτερη διαβίωση 

των κατοίκων της Κοινότητας Ψυχικού.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος του πρασίνου στον Δήμο μας βρίσκεται στους ιδιωτικούς κήπους, στους οποίους 

μπορεί να υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. 

 



Ο δήμος έχει συνάψει σύμβαση , με την εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, με σκοπό την καταπολέμηση, 

εξάλειψη των εστιών αυτών, συνεχείς ψεκασμούς, στο πλαίσιο της οποίας: 

και , οι  κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν  μέσω της εφαρμογής konoops να φωτογραφίζουν κάθε 

τέτοια πιθανή εστία και να ενημερώνουν την εταιρεία BIOΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. 

 

Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να καταγράφει αυτομάτως τις γεωγραφικές συντεταγμένες της 

εστίας και εκ παραλλήλου να προσδιορίζει σε ειδική φόρμα την κατηγορία της, ώστε η εταιρεία 

BIOEΦΑΡΜΟΓΕΣ  να επισκεφθεί τον κήπο μας κατόπιν συνεννοήσεως, προκειμένου να μας 

συμβουλεύσει ΔΩΡΕΑΝ για την εξάλειψή τους  και να ψεκάσει, αν χρειαστεί, έναντι 20 ευρώ για μέχρι 

60 τ.μ. ψεκαζόμενης επιφάνειας, ενώ οι μεγάλες ιδιοκτησίες θα κάνουν δικές τους συμφωνίες σε εξ 

ίσου προσιτές τιμές. 

Επί πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στο τηλέφωνο: 6982072496 ή στην ηλ. 

Διεύθυνση: triantafyllopoulou@bioapplications.gr 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΣ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ 

ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΕΣ: 

  

-Πετάξτε (ή φυλάξτε από την βροχή) παλιά ελαστικά, βαρέλια, μπουκάλια και δοχεία που κρατούν 

νερό -Καθαρίστε τις υδρορροές από φύλλα ώστε να μην κρατούν νερό -Διορθώστε σωλήνες με 

διαρροές και εξωτερικές βρύσες που στάζουν -Ισοπεδώστε ή αποξηράνετε όλες τις λακκούβες  ή 

αυλάκια της αυλής σας -Αδειάστε ή καλύψτε κάδους-δοχεία οποιουδήποτε είδους  ώστε να μην 

κρατούν  νερό της βροχής -Αδειάστε το νερό από τα πιατάκια της γλάστρας και τα δοχεία συλλογής 

υδρατμών από τα κλιματιστικά ή αφαιρέστε τα εντελώς -Αλλάζετε συχνά το νερό από ποτίστρες ζώων 

-Ενημερώστε τον Δήμο για τυχόν διαρροές του δικτύου άρδευσης και την ΕΥΔΑΠ για διαρροές της 

ύδρευσης ή της αποχέτευσης 

  

-Διατηρείτε το γκαζόν σας κουρεμένο και τους θάμνους που βρίσκονται κοντά στο σπίτι καλά 

κλαδεμένους και αραιωμένους ώστε τα κουνούπια να μην αναπαύονται εκεί -Ποτίζετε πρωϊνές ώρες 

και μην ποτίζετε υπερβολικά -Σφραγίστε αεροστεγώς τα φρεάτια των βόθρων και τοποθετήστε σήτες 

στους αγωγούς εξαερισμού τους 

 

 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 

 

 

 

mailto:triantafyllopoulou@bioapplications.gr


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 προωθήσει στους Δημότες μέρος των όρων της σύμβασης που έχει συνάψει ο Δημος Φιλοθεής-Ψυχικου 

με την εταιρία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ , ώστε να ενημερωθούν για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 21 /2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) 
 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Λάβδα Ελένη 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

4ην- 6- 2020  

Ψυχικό, 5-6-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


