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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-3-2021  

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την 26ην του μηνός Μαρτίου έτους 2021,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4250/22-3-2021 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. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα και 

η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία συμμετείχαν τηλεφωνικά. 

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

παρόντες  ήταν πέντε (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία και η κ. Λάβδα Ελένη  

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

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

Χαρλαύτη Ελένη, ο Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  Προγραμμάτισμού κ. 

Μπονάτσος Χαράλαμπος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα, η 

Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού και Παιδείας κ. Γκιζελή Αλίκη, η 

δημοτική σύμβουλος κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβός 

Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25 

Λήψη απόφασης για αποδοχή και τροποποίηση με επιπλέον δωρεάν και εκπτωτικές παροχές του 

Μνημονίου Συνεργασίας Κοινότητας Ψυχικού-ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/201035 που αφορά τις  

Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, το συμβούλιο της 

κοινότητας διατυπώνει προτάσεις και πρωτοβουλίες, σχετικά με τη μέριμνα για την υγεία, την 

πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και 

ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας κατόπιν επαφών που είχα με τη διοίκηση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

μετέφερα την προσωπική μου άποψη ότι λόγω γειτνίασης πρέπει να εγκαθιδρυθεί σχέση 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, ώστε 

να επωφεληθούν οι δημότες. 

Πρότεινα εμπεριστατωμένο πλάνο συνεργασίας το οποίο και αποτυπώνεται στο 

συνημμένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και 

της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ το οποίο και έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση. 

Επειδή άμεσα πρόκειται να ενταχθούν στη συνεργασία περισσότερες δωρεάν ή με μειωμένο 

κόστος παροχές καθώς και να παραταθούν οι ημερομηνίες εισηγούμαι την υπογραφή κάθε φορά 

ενός ανανεωμένου μνημονίου συνεργασίας. Σας παραθέτω το αρχικό Μνημόνιο Συνεργασίας. 

"Η Κοινότητα Ψυχικού, του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, που εκπροσωπείται από την πρόεδρο της 

Κοινότητας, Φαίνη Χατζηαθανασιάδου και εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 

13, και  η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ .τ. «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Λ. 

Κηφισίας 132, με Α.Φ.Μ. 094423696 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Πρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γεώργιο Σπανό. 

συναποδέχονται, συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα: 

1) Τα Μέρη αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 

 α)  η υγεία αποτελεί ύψιστο αγαθό, το οποίο πρέπει να απολαυάνουν όλοι οι πολίτες. 

β) Σημαντικό ρόλο στην υγεία αποτελούν οι προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες καθίστανται 

αναγκαίες για τη διατήρηση της υγείας. 

γ) Ότι στην κρίσιμη εποχή της πανδημίας, που πρώτο μέλημα είναι η αποφυγή της εξάπλωσης 

του κορωνοιού, οι γενικές προληπτικές εξετάσεις να τυγχάνουν αναβολής, γιατί οι πολίτες 

tel:3852/201035
tel:094423696


φοβούμενοι τη μετάδοση του κορωνοιού, αποφεύγουν τις επισκέψεις στα Νοσοκομεία και στα 

Δημόσια Εξεταστικά Κέντρα. 

2) Δεδομένου ότι η Κοινότητα Ψυχικού και η Βιοιατρική συναποδέχονται την αναγκαιότητα των 

προληπτικών εξετάσεων και στο πνεύμα της κοινωνικής ευθύνης που διέπει τα μέρη, συμφωνούν 

να συνεργαστούν , ώστε να παρέχονται συγκεκριμένες προληπτικές εξετάσεις:  

Α) ΔΩΡΕΑΝ  100% για τον εξεταζόμενο, εξετάσεων κατόπιν παραπεμπτικού ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από συνεργαζόμενο με την Κοινότητα Ψυχικού,  ιατρό στα 

Διαγνωστικά Κέντρα της Βιοιατρικής, από 25 Φεβρουαρίου έως 31 Μαίου. 

α) Για τη Γυναίκα: γενική αιματολογική και μαστογραφία 

β) Για τον Άνδρα:  γενική αιματολογική και έλεγχο προστάτη PSA 

γ) Για το Παιδί: γενική αιματολογική, Σάγχαρο, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Σίδηρος, Φερριτίνη 

Β) ΔΩΡΕΑΝ 100% για τον εξεταζόμενο εξετάσεων βιολογικών υγρών, κατόπιν παραπεμπτικού 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ από συνεργαζόμενο με την Κοινότητα Ψυχικού 

ιατρό, στα Διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 

Γ)  Έκπτωση 20% για τον εξεταζόμενο διαγνωστικών εξετάσεων, βάσει του εκάστοτε 

Προνομιακού Τιμοκαταλόγου της Βιοιατρικής. 

Από την έκπτωση εξαιρούνται οι εξετάσεις Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογίας, τα φάρμακα 

που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια ορισμένων διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και 

εξετάσεις που διενεργούνται σε εργαστήρια αναφοράς του εξωτερικού. 

Η χρέωση είναι προσωπική και βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόμενο 

Δ) Διατροφολογικό –Εργομετρικό Κέντρο: Οι έχοντες  το παραπεμπτικό/βεβαίωση της Κοινότητας 

Ψυχικού, έχουν τη δυνατότητα  μιάς δωρεάν Τρισδιάστατης Ανάλυσης Σύστασης Σώματος (FIT) 

δηλαδή μίας συνεδρίας ανάλυσης σύστασης σώματος με το ειδικό μηχάνημα ΤΑΝΙΤΑ, παρουσία 

διατροφολόγου. 

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, παρέχονται καίριες πληροφορίες όπως είναι τα ποσοστά 

λίπους και μυϊκής μάζας, τα συνολικά υγρά του σώματος, ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός και η 

μεταβολική ηλικία. 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των μερών.  

Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι τετραετής και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα 

συμβαλλόμενα μέρη." 

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  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η αποδοχή του Μνημονίου Συνεργασίας Κοινότητας Ψυχικού-

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ που υπέγραψε η πρόεδρος καθώς και κάθε τροποποίηση με επιπλέον δωρεάν και 

εκπτωτικές παροχές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ προς την Κοινότητα Ψυχικού. 

Ψήφισαν υπέρ ΚΑΡΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25 /2021 

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) 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

26ην-3- 2021  

Ψυχικό, 1-4-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


