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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2021 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δημου Φιλοθέης-Ψυχικού (οδ. 

Παύλου Καλλιγά 31) σήμερα τη 10ην του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7181/05-05-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνης-Άλκηστης, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος 

Η.Δ.  

            ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτησης με θέμα το 
περιβάλλον και τη διαχείριση πρασίνου σε συνδιοργάνωση με τις Κοινότητες 

Ψυχικού και Νέου Ψυχικού με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Θεμάτων Φυσικού 
Περιβάλλοντος κ. Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) 

συμβούλων παρόντες ήταν άπαντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), ως Πρόεδρος 

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 



     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

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

Δήμου κ. Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την δια περιφοράς μέθοδο, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με την δια περιφοράς μέθοδο οι όλοι οι 

σύμβουλοι.  

Εισηγούμενη η Πρόεδρος είπε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ2. 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 γνώμη και προτάσεις για θέματα που αφορούν την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας μας, εισηγούμαι το παραπάνω θέμα με τη 
συμμετοχή ειδικών, πανεπιστημιακών, δασολόγων, κηποτεχνών,  να καταθέσουν τις 
επιστημονικές τους απόψεις για την καλύτερη διαχείριση πρασίνου του Δήμου μας, ο οποίος 
αποτελεί πνεύμονα ζωής για την πρωτεύουσα. 

Η ημερομηνία και ώρα της ανοικτής αυτής συζήτησης θα προσδιοριστεί προσεχώς. 

 Παρακαλώ τα μέλη του Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εγκρίνει την αλλαγή του τίτλου του θέματος Η.Δ. από το λανθασμένο: «Λήψη 
απόφασης για την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτησης με θέμα το περιβάλλον και 
τη διαχείριση πρασίνου σε συνδιοργάνωση με την Κοινότητα Ψυχικού και την 
Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη». 

 



 

Στο ορθό «Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτησης με θέμα το 
περιβάλλον και τη διαχείριση πρασίνου σε συνδιοργάνωση με τις Κοινότητες Ψυχικού 
και Νέου Ψυχικού με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Θεμάτων Φυσικού 
Περιβάλλοντος κ. Ελένης Ζέππου-Χαρλαύτη». Και  

2) Εγκρίνει την πραγματοποίηση ανοικτής συζήτησης με θέμα το περιβάλλον και τη 
καλύτερη διαχείριση πρασίνου στο Δήμο μας σε συνδιοργάνωση με τις Κοινότητες  
Ψυχικού και Νέου Ψυχικού. 

Η εκδήλωση θα γίνει με ομιλητές την Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος 
κ. Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη και άλλους ειδικούς, πανεπιστημιακούς, δασολόγους και 
κηποτέχνες  σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί προσεχώς. 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 22/2021 

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

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

 Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-

Άλκηστις (Πέννυ) 

Λύκου Μαρία-Ελένη 

 Κουτρουμπής Ιωάννης 

 Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

Από το πρακτικό της  5ης Συνεδριάσεως 

του Συμβουλίου της   

 

Κοινότητας Φιλοθέης τη 10η-05-2021  
                    

Φιλοθέη, 10 -05-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-

Άλκηστις (Πέννυ) 

 

 


