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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-7-2020  

11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 7ην του μηνός Ιουλίου έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00’π.μ. ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8998/6-7-2020 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., 

κατόπιν δύο συνεχών προσκλήσεων όπου το Συμβούλιο δεν είχε απαρτία. 

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

παρούσες ήταν τρεις (3) και απόντες (4) ήτοι η κ. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα, η κ. Γρυλλάκη 

Μαρία, η κ. Λάβδα Ελένη 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. 

3o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

 
Λήψη απόφασης περί καθαρισμού- αποψίλωσης, ελέγχου λειτουργίας φωτιστικών, 
επιδιόρθωσης πέτρινων φραχτών του Άλσους Μακογιάννη – Μελέτη Αναμόρφωσης. 
 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ2  ( Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων ) 

του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το  ρθρο 84 του Ν. 4555/2018 , που διέπει τη λειτουργία των 

κοινοτήτων, το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, σχετικά με  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 αρμοδιότητας αυτής εισηγούμαι τον εξωραϊσμό-περιποίηση του  λσους Μπακογιάννη που 

περιλαμβάνει καταρχήν καθαριότητα-αποψίλωση από ξερά, πευκοβελόνες, έλεγχο λειτουργίας του 

φωτισμού, επιδιόρθωση πέτρινων καθισμάτων  καθώς και πέτρινου φράχτη. 

Σε δευτερεύοντα χρόνο πραγματοποίηση μελέτης αναμόρφωσή του, για την καλύτερη χρήση του από 

δημότες-κατοίκους. 

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 στους αρμόδιους  Αντιδημάρχους  Δομημένου περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης 

Φιλοθέης –Ψυχικού κ. Ζερβό Νικόλαο και Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη να 

φροντίσουν  άμεσα για τον εξωραϊσμό και την απόλυτη αποψίλωση του  λσους Μπακογιάννη.  Και σε 

δεύτερη φάση να προχωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία σε μελέτη αναμόρφωσης. 

   

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 24 /2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

  
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  11ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

7ην-7- 2020  

Ψυχικό, 8-7-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


