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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-6-2022  6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη αρ.44), 

σήμερα την 5ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8692/10-6-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Στρατηγού Νικολάου – Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε 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 των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  1ο  Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικών πληροφοριακών πινακίδων σε 

πολυσύχναστα σημεία της Κοινότητας Νέου Ψυχικού. 

 

 Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου έντεκα (11) συμβούλων 

παρόντες επτά (7) και απόντες (4) ήτοι οι κ.κ. Φασιλάκης Αριστείδης, Μπατζάκη Λουκία , Ζούπα Σοφία 

και Τσάγκλας Διονύσιος  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

       Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος                                          Φασιλάκης Αριστείδης   

Σιγάλα Πολυξένη                                                                 Μπατζάκη Λουκία  

Χύτα – Αμιράλη Σταυρούλα                                                  Ζούπα Σοφία  

Μούρτος Γεώργιος                                                              Τσάγκλας Διονύσιος  

Γιαννίκος Βασίλειος  

Μπαλάγκα Ευδοξία  

Ουρανίτσας Ευάγγελος  

                                   

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

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

H ενημέρωση των συμπολιτών μας σε θέματα που αφορούν το δήμο μας (υπηρεσίες, δράσεις 

τηλεφωνά κλπ.)είναι πρωταρχικής σημασίας. Καθώς όμως οι παλαιότεροι τρόποι επικοινωνίας – ενημέρωσης  

όπως αφίσες , μπάνερ φυλλάδια κ.α.   όχι μόνο ρυπαίνουν αλλά μειώνουν και την αισθητική της περιοχή μας 
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προτείνουμε ένα νέο , διαδραστικό και σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας.  Ως ετούτου  του με βλέμμα  στο αύριο 

και σε μια ουσιαστικότερη  ενημέρωση χωρίς να  αφήνει το αποτύπωμα στο περιβάλλον εισηγούμε την 

τοποθέτηση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων σε πολυσύχναστα σημεία της Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού . Πρόκειται για  φωτεινά μπάνερς τα οποία τοποθετούνται σε ψηλότερα σημεία ορατά από του  

πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις  και παρέχουν την δυνατότητα για προβάλλουν μεγάλο όγκο 

πληροφοριών. Ο χείριστης έχει την δυνατότητα   να ενημερώνει από οποιοδήποτε σημείο , να αλλάζει τις 

πληροφορίες ,(έκτακτα  συμβάντα) σε ελάχιστο χρόνο,  ευκολά διαχειρίσιμο από  το χειριστή με άμεσες 

εναλλαγές και απομακρυσμένη.    

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού να αποφασίσουν σχετικά.  

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του 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  

 

Εγκρίνεται η τοποθέτηση ηλεκτρικών πληροφοριακών πινακίδων σε πολυσύχναστα σημεία της 

Κοινότητας Νέου Ψυχικού. Τα σημεία τοποθέτησης των ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων προτείνεται 

να είναι τα ακολούθα: 25ης Μαρτίου από την Αποστολοπούλου, Φάρος Ψυχικού και Δημοκρατίας με 

Σικελιανού.  

Και παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης.   

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό 

της 6ης Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

την 5ην Ιουλιου 2022 

Νέο Ψυχικό, 7-7-2022 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σιγάλα Πολυξένη  

Χύτα –Αμιράλη Σταυρούλα  

Μούρτος Γεώργιος  

Γιαννίκος Βασίλειος  

Μπαλάγκα Ευδοξία   

Ουρανίτσας Ευάγγελος  
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