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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-7-2021  

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την  29ην του μηνός Ιουλίου έτους 2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30’ μ.μ. ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11941/26-7-2021 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, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, συνήλθε σε συνεδρίαση, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ., κατόπιν δύο συνεχών 

προσκλήσεων όπου το Συμβούλιο δεν είχε απαρτία. 

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

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι η  κ. Λάβδα Ελένη, η κ. Γρυλλάκη Μαρία 

και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος, και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης  για αποστολή Ανοικτής Επιστολής- Ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση των 

Δημοτικών  Κοινοτήτων. 

 
Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 
 

Με τις παρ.4 και 5 του αρ.4 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου για την Εκλογή Δημοτικών & Περιφερειακών 

Αρχών καταργούνται τα Συμβούλια Κοινοτήτων στους Δήμους της Αττικής για την επόμενη δημοτική 

θητεία, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. 

 



Τα Συμβούλια Κοινότητας αποτελούν το κοντινότερο αιρετό σώμα στον πολίτη. Ενώ ο θεσμός αυτός της 

Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού είναι υποτιμημένος εξαιτίας της έλλειψης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και 

πόρων, οι κοινοτικοί σύμβουλοι είναι δίπλα στα μέλη της κοινότητάς τους και έχουν αμεσότερη σύνδεση 

ακόμη και από τα Δημοτικά Συμβούλια.  

Τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων αλληλεπιδρούν στενά στις τοπικές τους κοινότητες, μοιράζονται 

καθημερινές εμπειρίες και αντανακλούν τις αξίες, τις ανάγκες, ακόμα και τις φιλοδοξίες των τοπικών 

κοινοτήτων για την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ευημερία του τόπου. Είναι η 

φωνή τους, ο σύνδεσμός τους με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες κάθε δήμου. 

Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι η ανάπτυξη μιας περιοχής εξαρτάται από την ικανότητά της να μετατραπεί 

σε χώρο διαβούλευσης και να οργανώσει δικτυώσεις γιατί  η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων οδηγεί 

σε ασφαλέστερες κοινωνίες συνοχής, συνεργασίας και συμβίωσης. 

Ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων ως διοικητικής δομής είναι κομβικής σημασίας για μια ουσιαστική 

ανασυγκρότηση.  

Η κατάργηση τους, οι συγχωνεύσεις τους και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων θα υποβαθμίσει περαιτέρω τη 

ζωή των κατοίκων, ενώ αφαιρεί δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. 

Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και η καθιέρωση συγκεντρωτικού 

συστήματος αυτοδιοίκησης θα αυξήσει τα προβλήματα από το να τα επιλύσει. 

Με το σκεπτικό αυτό ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α ´ βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό 

που υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας εισηγούμαι το παραπάνω θέμα. 

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, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη σύνταξη και αποστολή Ανοικτής Επιστολής- Ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση των 

Δημοτικών  Κοινοτήτων. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  43/2021 

 



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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερροιοπούλου Καλλιρόη Βαρβάρα (Λώρα) 
 Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη)  

 Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  
  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

29ην- 7- 2021  

Ψυχικό, 30-7-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


