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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  5ο Η.Δ. 

Ενημέρωση-Συζήτηση-Προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου των λατομείων 

κατόπιν της απόφασης 747/2022 του Αρείου Πάγου που αφορά τη διεκδικητική αγωγή 

 



του Ελληνικού Δημοσίου και την αναγνώριση του ως κυρίου της εκτός σχεδίου πόλεως 

έκτασης των 242 στρεμμάτων.  

 

Εισηγούμενη η πρόεδρος το παραπάνω θέμα είπε: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του ν. 3852/2010/35 

παρ. 2. 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 τα ακόλουθα 

θέματα: 

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής 

περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εισηγούμαι το παραπάνω θέμα, κατόπιν της αμετάκλητης 

απόφασης του ΑΠ που δίνει τέλος σε δικαστική διαμάχη 34 ετών, μεταξύ της εταιρείας ΚΕΚΡΩΨ 

και του ελληνικού δημοσίου, ώστε το ΚΣ Ψυχικού να καταρτίσει υπόμνημα το οποίο να κοινοποιήσει 

σε κάθε αρμόδια υπηρεσία του δημοσίου, δήμαρχο, δημοτικό συμβούλιο για την καλύτερη 

αξιοποίηση της αναφερθείσας έκτασης προς το συμφέρον των δημοτών. 

 

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 υπομνήματος που θα περιλαμβάνει προτάσεις των μελών του Κοινοτικου Συμβουλίου  

Ψυχικού για την καλύτερη αξιοποίηση της αναφερθείσας έκτασης προς το συμφέρον των δημοτών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  20 /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)  

 


