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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-11-2020  

16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 27ην του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00’μ.. ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16816/24-11-2020 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 

έκτακτη 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 έξι (6) και απούσα μία (1) ήτοι 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. 
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Συζήτηση και λήψη απόφασης για χρήση του περιφραγμένου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού  

Δάφνης και 28ης Οκτωβρίου ως χώρος πάρκου σκύλων. 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 («Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων») 

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

κοινοτήτων, το συμβούλιο της κοινότητας μεταξύ άλλων διατυπώνει προτάσεις που αποβλέπουν στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, σχετικά με  τη λειτουργία των 

πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας. 

 



 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής αλλά και μετά από πρόταση του μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Αλεξάνδρου Καριώτη, εισηγούμαι ο κοινόχρηστος περιφραγμένος χώρος στη γωνία Δάφνης και 28ης 

Οκτωβρίου να δοθεί προς χρήση πάρκου οικόσιτων σκύλων συνοδευόμενων.  

Η παραπάνω εισήγηση αποτελεί αίτημα πολλών φιλόζωων της Κοινότητας Ψυχικού, αλλά και θα 

ικανοποιήσει όλους εκείνους που διαμαρτύρονται ότι ενοχλούνται από την παρουσία σκύλων στις παιδικές 

χαρές και στα πάρκα όπου παίζουν με τα παιδιά τους και αφήνουν τις ακαθαρσίες τους. 

Ο συγκεκριμένος χώρος ενδείκνυται για το σκοπό αυτό, πρώτον γιατί εξαιτίας της τοποθεσίας θα 

εξυπηρετεί μόνο κατοίκους του Ψυχικού και όχι εισερχόμενους από άλλους δήμους. 

Δεύτερον είναι ήδη περιφραγμένος και άμεσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού προηγουμένως 

τοποθετηθούν οι ειδικές συσκευές για σακούλες αποκομιδής ακαθαρσιών, για την υγιεινή του χώρου 

αυτόματες αυτόματες ποτίστρες  και κάποια απλά παιχνίδια απασχόλησης και ψυχαγωγίας σκύλων, 

παρόμοια με εκείνα που υπάρχουν στις λεγόμενες "σκυλοχαρές". Μεταξύ 3 – 5 μμ να μην επιτρέπεται η 

χρήση για σκύλους. 

Να γίνει περίφραξη του χώρου όπου βρίσκονται τα όργανα γυμναστικής έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

χρήση τους. 

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Να χρησιμοποιείται  ο περιφραγμένος κοινόχρηστος χώρος, επί της οδού Δάφνης και 28ης Οκτωβρίου ως 

χώρος πάρκου σκύλων με τις κάτωθι προϋποθέσεις. Να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές για σακούλες 

αποκομιδής ακαθαρσιών, αυτόματες ποτίστρες και κάποια απλά παιχνίδια απασχόλησης και ψυχαγωγίας 

σκύλων. Να γίνει περίφραξη του χώρου όπου βρίσκονται τα όργανα γυμναστικής και να μην επιτρέπεται η 

χρήση για σκύλους μεταξύ 3 – 5 μμ. 

Και προωθεί την απόφαση στους:  

1. Στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής 

2. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, δικές τους ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 33 /2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

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

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
 Λάβδα Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  



Από το πρακτικό της  16ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

27ην-11- 2020  

Ψυχικό, 30-11-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


