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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  8ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30 

Λήψη απόφασης για υπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας Κοινότητας Ψυχικού με Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού. 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/201035 παρ.2 εδαφ.θ): 

Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του 

πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας 

σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εισηγούμαι την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

της Κοινότητας Ψυχικού και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, εποπτευόμενο όργανο του 

Υπουργείου Πολιτισμού, που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού.  

Σκοποί του Ελληνικού Ιδρύματος είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής 

γλώσσας,  η διάδοση  του ελληνικού  βιβλίου με την παρουσίαση συγγραφέων και νέων 

εκδόσεων, η ενημέρωση για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή ( ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ), η  υποστήριξη 

μεταφράσεων, η προώθηση της ανάγνωσης ( ΦΙΛΑΓΝΩΣΙΑ), η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

βιβλίου, η διοργάνωση θεματικών ημερίδων κλπ η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων 

συζητήσεων, εκθέσεων , θεατρικών  παραστάσεων, συναυλιών σε συνεργασία και με άλλους 

φορείς. 

Η συμμετοχή μου στο Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού θα διευκολύνει τη συνεργασία 

μεταξύ της Κοινότητας Ψυχικού και του Ελληνικού Ιδρύματος Ψυχικού. 

Σας παραθέτω προσχέδιο του Μνημονίου 

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

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

Στο Ψυχικό,  σήμερα                    2021 τα κάτωθι μέρη: 

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  το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νίκο 

Κούκη και εδρεύει στο Ψυχικό, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 50 

συναποδέχονται, συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα: 

1) Τα Μέρη αναγνωρίζουν από κοινού ότι: 

tel:3852/201035


Α. Ο πολιτισμός ως σύνθετο κράμα παιδείας, τεχνών και  τεχνολογιών, κοινωνικών,  εθιμικών και 

θρησκευτικών αξιών,  επηρεάζει καθοριστικά το κοινωνικοπολιτικό μοντέλο ανάπτυξης της 

κοινωνίας,  του δήμου, της κοινότητας,  υπαγορεύει τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, 

προσδιορίζει και οριοθετεί τα ηθικά και εθιμικά πρότυπα του τρόπου ζωής, σμιλεύει συλλογικές 

ταυτότητες και  διαμορφώνει τα πρότυπα συνοχής ή διάσπασης. Συγκεκριμένα: 

α) Επηρεάζει την αντίληψη, τη σκέψη, τις αξίες και τη δράση όλων των μελών και προσδιορίζει 

την κοινωνική τους σχέση. 

β) Αποτελεί τη βάση για βελτίωση της ποιότητας της ζωής και ως τέτοια αποτελεί κύριο 

συστατικό της κοινωνίας. 

γ) Εξυψώνει την πνευματικότητά των ανθρώπων, αλλά και την κοινωνικότητα. 

δ) Βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων. 

ε) Προστατεύει την ψυχική υγεία των ανθρώπων. 

Β. Η δύναμη του πολιτισμού είναι ανίκητη και η διεξαγωγή πολιτιστικών-πνευματικών 

εκδηλώσεων έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, στα μέλη της, μέσω της ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής, γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον συμμετοχής, τόνωσης της τοπικής 

υπερηφάνειας και ταυτότητας. 

Αυτή η συμμετοχικότητα δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα δημιουργίας δεσμών επικοινωνίας 

καθώς και την αίσθηση του "ανήκειν". 

Εμπλουτίζει τον καλλιτεχνικό τομέα, μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της επανεκτίμησης 

διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Γ.Ο πολιτισμός έχει επίδραση και στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω της συμμετοχής διαφόρων 

ομάδων και οργανισμών και έτσι αποτελεί κύριο εργαλείο εκπαίδευσης και καλλιέργειας των 

παιδιών. 

Είναι ευθύνη όλων των κοινωνικών φορέων η προώθηση της πολιτιστικής εκπαίδευσης στις 

νεώτερες γενιές. 

2) Δεδομένου ότι η Κοινότητα Ψυχικού και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πνεύμα της 

κοινωνικής ευθύνης που διέπει τα μέρη, αλλά και στο πνεύμα της εξωστρέφειας, του ανοικτού 

διαλόγου που επιδιώκει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με Δήμους της Περιφέρειας 

συναποδέχονται την αναγκαιότητα της προώθησης του πολιτισμού και τη διεξαγωγή διαφόρων 

μορφών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Κοινότητα Ψυχικού και συμφωνούν να συνεργαστούν. 

Η σύμπραξη της Κοινότητας Ψυχικού με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει ως στόχο  τη 

διάδοση του πολιτισμού, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, τον σχεδιασμό 



ενεργειών για την προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων προβολής του ελληνικού πολιτισμού, 

της τέχνης, του βιβλίου. 

Επίσης επενδύει στην ενίσχυση και διεύρυνση μιας μακροχρόνιας καλής συνεργασίας σε σταθερή 

και συνεχή βάση, με πρόσβαση των μελών της Κοινότητας Ψυχικού στους χώρους του ΕΙΠ, 

επισκέψεις δημοτών στο ΕΙΠ, διοργάνωση εκδηλώσεων στους χώρους του και στον κήπο της 

πρώην οικίας Μποδοσάκη, αρχιτεκτονικό αριστούργημα της εποχής, όπου στεγάζεται το ΕΙΠ, 

αλλά και πρόσβαση, ενημέρωση των δημοτών  σε εκδηλώσεις του Ελληνικού Ιδρύματος 

Πολιτισμού. 

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

Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται 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  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την υπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας Κοινότητας Ψυχικού με Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30 /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)  

 


