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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 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. Λάβδα Ελένη , και η Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου-

Χαρλαύτη 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 υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Κοινότητας Ψυχικού με το Τμήμα 

Πληροφορικής του ΕΚΠΑ για Δωρεάν πιλοτική παροχή διαδικτυακού λογισμικού (city.gr) για την 

καταγραφή και παρουσίαση των σημαντικών σημείων και προβλημάτων του Δήμου σε ψηφιακό χάρτη 

(CityPortal). 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

 

http://city.gr/


Σύμφωνα με το  ρθρο    του ν              ( Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων 

κατοίκων ) του ν            όπως τροποποιήθηκε με το  ρθρο    του                που διέπει τη 

λειτουργία των κοινοτήτων  το συμβούλιο της κοινότητας μετα ύ άλλων μεριμνά για την καλή κατάσταση 

του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας  μεριμνά για την καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων και συνεργά εται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 

μεριμνά για την αποκατάσταση  ημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και 

συνεργά εται γι  αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου  μεριμνά για την καλή κατάσταση και την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά εται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των 

παιδικών χαρών του δήμου  διατυπώνει  επίσης  γνώμη και προτάσεις  που αποβλέπουν στην καλύτερη 

ε υπηρέτηση των κατοίκων. 

Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων    μετά από διερεύνηση και επικοινωνία με την ερευνητική ομάδα 

SCAN LAB (Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστήμιου Αθηνών και συγκεκριμένα με την επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αθανασία Αλωνιστιώτη  η οποία έχει αναπτύ ει μια έ υπνη εφαρμογή για τα κινητά 

τηλέφωνα με την συνεργασία των Roi Business Consultants   Artaxia A E  και Qix Σύμβουλοι 

Στρατηγικής Ανάπτυ ης  ήτησα να μας δοθεί δωρεάν πιλοτικά στην Κοινότητα Ψυχικού κατόπιν 

υπογραφής μνημονίου συνεργασίας της Κοινότητας Ψυχικού με το ΕΚΠΑ  

Η εφαρμογή είναι ένας Διαδημοτικός Χάρτης της Ελλάδας  στον οποίο ο κάθε δήμος προβάλλει τις 

πληροφορίες που ο δημότης θα ήθελε να γνωρί ει  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ε ής κατηγορίες: Πολιτική Προστασία  Ανακύκλωση  Δημοτικές θέσεις 

Στάθμευσης κλπ  Διαδρομές ΜΜΕ  διαδρομές φιλικές σε ΑμΕΑ  αλλά και κάθε άλλο στοιχείο πιο 

ε ειδικευμένο  όπως λ χ  χρήσης γης  ατμοσφαιρικοί ρήποι  θερμοκρασία κλπ  

Τέλος  τo city.gr αποτελεί μια ιδανική εφαρμογή για την υποστήρι η της ενημέρωσης του Δήμου προς 

τους δημότες  τους διερχόμενους και τους  επισκέπτες  αλλά και το αντίστροφο  παρέχοντας στον 

δημότη τη δυνατότητα να ενημερώνει με τη σειρά του τον Δήμο για αντίστοιχα  ητήματα (φθορά 

σε οδοποιία  σε φωτισμό  απορρίματα κλπ)  

Προτείνουμε την αποδοχή της δωρεάς η οποία έχει σκοπό την ε υπηρέτηση  την ευημερία και κατά 

συνέπεια τη πρόοδο και ανάπτυ η της τοπικής κοινωνίας  αλλά και την αλληλεπίδραση μετα ύ ΟΤΑ-

Δημοτών  

Tην ανάπτυ η του λογισμικού καθώς επίσης και την τεχνική υποστήρι ή τoυ εγχειρήματος  έχει αναλάβει 

η ερευνητική ομάδα SCAN LAB (Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών  με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αθανασία Αλωνιστιώτη  και η ανάπτυ η της εφαρμογής έγινε με την συνεργασία των Roi 

Business Consultants   Artaxia A E  και Qix Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυ ης   

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, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Κοινότητας Ψυχικού με το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ 

για Δωρεάν πιλοτική παροχή διαδικτυακού λογισμικού (city.gr) για την καταγραφή και παρουσίαση των 

σημαντικών σημείων και προβλημάτων του Δήμου σε ψηφιακό χάρτη (CityPortal) και προωθεί την 

απόφαση στον Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού κ  Γαλάνη Δημήτριο. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 42 /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) 
 Γρυλλάκη Μαρία 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  17ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

16ην-12- 2020  

Ψυχικό, 17-12-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  
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