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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  30-5-2022  

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την   30η του μηνός Μαΐου έτους 2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ.  7714 /26-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε το θέμα 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 έξι (6) συμβούλων 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η κ. Γρυλλάκη Μαρία, 

και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος έχει τεθεί σε δίμηνη 

αργία από τα καθήκοντά του ως μέλος του συμβουλίου βάσει απόφασης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού        

κ. Μαρία-Χριστίνα Παλαιολόγου. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των ΑΧΕΠΑ Ψυχικού για συνδιοργάνωση 

εκδήλωσης. 

 

 



Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/2010/35 παρ.2 το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει 

γνώμη και προτάσεις και παίρνει την πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, θ) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της 

περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και σύμφωνα με 

παρ.1.εδ.ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της κοινότητας. 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής εισηγούμαι την αποδοχή πρότασης των ΑΧΕΠΑ Ψυχικού για 

συνδιοργάνωση εκδήλωσης. 

Ακολουθεί συνημμένη η επιστολή. 

 

“Saint Filothei” AHEPA   

 Chapter HJ – 40 Psychico 

Established: May 9, 2019  

by Supreme President George Loucas 

   

Ερίτιμη κ. Φαίνη Χατζηαθανασιάδου 

Πρόεδρο Κοινότητας Ψυχικού & 

Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου 

                                                                                                                              Ψυχικό 25 Μαΐου 2022 

  

Ερίτιμη κυρία Πρόεδρε και Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, 

 Το Τμήμα A.H.E.P.A. HJ – 40 Ψυχικού «Αγία Φιλοθέη», είναι ο φορέας, που από το 2019 εκπροσωπεί 

επίσημα την AMERICAN HELLENIC EDUCATIONAL PROGRESSIVE ASSOCIATION, τη μεγαλύτερη και 

αρχαιότερη (1922 – 2022) Ελληνοαμερικανική ομογενειακή οργάνωση στον κόσμο, στα όρια του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού. Η AHEPA έχει 650 Τμήματα (Chapters) στις ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη και 51 Τμήματα 

στην Ελλάδα, με περισσότερα από 42.000 μέλη παγκοσμίως.! 

Λόγω της διαρκώς εξελισσόμενης κατάστασης στο τομέα της κλιματικής αλλαγής, πολλοί φίλοι και 

κάτοικοι του Δήμου και της Κοινότητάς σας, μας προτρέπουν να διοργανώσουμε μια επιστημονική 

εσπερίδα, με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς ομιλητές. 

Για το λόγο αυτό σας γνωρίζουμε την πρόθεση μας, να οργανώσουμε μια υψηλού επιπέδου 

επιστημονική εκδήλωση, εντός του επομένου μηνός και με την παρούσα ζητούμε την Αιγίδα και την από 

κοινού συνδιοργάνωση της Εσπερίδας με την Κοινότητα σας. Το Τμήμα μας έχει ήδη δρομολογήσει τη 

διοργάνωση άλλου θεματικού ενδιαφέροντος εκδήλωση και με την Κοινότητα Φιλοθέης. 



Με την ιδιότητά σας ως μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, παρακαλούμε για την 

ευγενική από μέρους σας μεσολάβηση για την διάθεση του κήπου για την πραγματοποίηση της εν λόγω 

εκδήλωσης, σε ημέρα και ώρα που το Ίδρυμα κρίνει. 

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Δ.Σ. και τα μέλη του Τμήματος μας, να συνεργαστούμε με την 

Κοινότητά σας, προς όφελος των συμπολιτών του προαστείου μας και ευελπιστούμε στη θετική από 

μέρους σας ανταπόκριση, στο αίτημά μας. 

                                        Με εκτίμηση 

                  

                                        Ο Πρόεδρος 

                                        

                                   Παναγιώτης Δ. Ριζόπουλος 

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 συνδιοργάνωση εκδήλωσης με των ΑΧΕΠΑ Ψυχικου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  19 /2022 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Θεοδωρίδου Θεοδοσία ( Θεώνη) 
 Δανιήλ Ιωάννης 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μάρλη) 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  
  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

30ην-5- 2022  

Ψυχικό, 31-5-2022  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  



 


