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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-12-2020
17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα
την 16ην του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’μ.. ύστερα από
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17953/11-12-2020 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 ΚαλλιρόηΒαρβάρα, 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. Λάβδα Ελένη , και η Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. ΖέππουΧαρλαύτη Ελένη και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Ζερβός.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου
Παναγιώτα Κωστούλα.
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Λήψη απόφασης για φύτευση συστάδας δένδρων ώστε να δημιουργηθεί φράκτης πρασίνου επί της
Δάφνης και συγκεκριμένα από την πλευρά των λατομείων.
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε:
ύμφωνα με το άρθρο
παρ.
ρμοδιότητες συμ ουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων
του ν.
όπως τροποποιήθηκε με το ρθρο 4 του Ν. 4
που διέπει τη λειτουργία των
κοινοτήτων το συμ ούλιο της κοινότητας μετα ύ άλλων διατυπώνει γνώμη και προτάσεις για θέματα

που αφορούν στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι άλλοντος την ανα άθμιση της
αισθητικής περιο ών.
το πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας και μετά από πρόταση του μέλους του Κοινοτικού υμ ουλίου
Ψυ ικού κ. λέ ανδρου Καριώτη εισηγούμαι το παραπάνω θέμα.
Παραθέτω συνημμένη γραφική απεικόνιση.
Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού υμ ουλίου να αποφασίσουν σ ετικά.

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
Τη φύτευση συστάδας δένδρων ώστε να δημιουργηθεί φράκτης πρασίνου επί της Δάφνης και

συγκεκριμένα από την πλευρά των λατομείων και προωθεί την απόφαση στην ντιδήμαρ ο Θεμάτων
Φυσικού Περι άλλοντος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 39 /2020

φού συντά θηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)

Καριώτης Αλέξανδρος
Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη)
Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη)
Γρυλλάκη Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης Συνεδριάσεως του
υμ ουλίου της Κοινότητας Ψυ ικού την
16ην-12- 2020
Ψυχικό, 17-12-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)

