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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. 

4o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

 
 Λήψη απόφασης για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε σχετικά με  τα συχνά φαινόμενα 

βίας, κλοπών σε ανηλίκους που έχουν παρατηρηθεί πέριξ Μωραίτη-Κολλεγίου-Στρατηγού 

Καλλάρη. 

 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 («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 προτάσεις (σύμφωνα με το εδάφιο ιγ) ) την εξέταση ειδικών 

προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους, ευπαθών ομάδων. 

Το τελευταίο δίμηνο έχω γίνει παραλήπτης διαμαρτυριών εκ μέρους γονέων για συχνά περιστατικά άσκησης 

απειλών, βίας, κλοπών από αλλοδαπούς μικρής ηλικίας σε ανηλίκους μαθητές των σχολείων Ψυχικού, τις 

απογευματινές ώρες,  κυρίως ημέρα Παρασκευή, στην ευρύτερη περιοχή Μωραίτη-Κολλεγίου-Στρατηγού 

Καλλάρη. 

Κάποιοι εκ των γονέων μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και προέβησαν σε καταγγελίες. 

Οφείλουμε ως εκπρόσωποι των δημοτών-κατοίκων να περιφρουρήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο την 

ασφάλεια των ευπαθών ομάδων όπως είναι οι ανήλικοι μαθητές και να ζητήσουμε από το δήμαρχο συχνές 

περιπολίες της δημοτικής αστυνομίας και ιδιωτικής αστυνομίας, αλλά κυρίως από το αστυνομικό τμήμα 

Ψυχικού την καλύτερη αστυνόμευση της συγκεκριμένης περιοχής. 

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 

 

1. Να γίνει εισήγηση στον Δήμαρχο Φιλοθέης –Ψυχικού κ. Δημήτριο Γαλάνη να ενταθούν οι περιπολίες της 

ιδιωτικής εταιρίας ασφάλειας «STARGUARD”  στην ευρύτερη περιοχή  Μωραίτη-Κολλεγίου-Στρατηγού 

Καλλάρη. 

2. Να σταλεί επιστολή προς το Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού για καλύτερη αστυνομευση. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25 /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)  

 


