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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-11-2022  

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο  Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού, σήμερα την 30ην 

του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2022, ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη  και  ώρα  

12:00 μ.  ύστερα  από  την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 17971/25-11-2022 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 δια ζώσης (στο γραφείο 

του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας επί της οδού Στρ. Καλλάρη αρ.13) και 

με τηλεδιάσκεψη  κατόπιν λήψης μέτρων προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-

7-2022), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων. 

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης η πρόεδρος του Κοινοτικού κ. 

Μαλάμη, και η κοινοτική σύμβουλος κ. Λάβδα, ενώ με τη μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι εξής κοινοτικοί σύμβουλοι: κ. Γρυλλάκη, κ. Δανιήλ, 

κ. Καριώτης. 
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  

Προγραμματισμού  κ. Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη. 

 

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

Δήμου Κωστούλα Παναγιώτα. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.  

Λήψη απόφασης σχετικά με παρέμβαση στο άλσος Μεσολογγίου στη 

συμβολή των οδών Καμελιών και Αμαρυλλίδος προς αποφυγή ρίψης 

απορριμμάτων από τους περίοικους. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 («Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 

τριακοσίων κατοίκων») 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 μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, διατυπώνει, 

γνώμη και προτάσεις για θέματα που αφορούν στην προστασία του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών. 

 

Διαπίστωσα ότι στο συγκεκριμένο σημείο οι περίοικοι εναποθέτουν φυτικά 

απορρίμματα, σκουπίδια και μεγάλα άχρηστα αντικείμενα έχοντας μετατρέψει αυτή την 

πλευρά  του άλσους σε σκουπιδότοπο. Ως εκ τούτου, προτείνω την φύτευση 

καλλωπιστικών φυτών, προκειμένου να δράσει αποτρεπτικά ως προς την ρίψη 

απορριμμάτων.  

 

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, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 84, 89 του Ν.4555/2018, 

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

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την παρέμβαση με φύτευση καλλωπιστικών φυτών στο άλσος Μεσολογγίου στη 

συμβολή των οδών Καμελιών και Αμαρυλλίδος προς αποφυγή ρίψης απορριμμάτων 

από τους περίοικους και προωθεί το θέμα: 

 

1. Στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου  και 

2. Στον Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Φωτιάδη Δημήτριο, για 

περαιτέρω ενέργειες. 

 

 Η κ. Λάβδα Ελένη απέχει.  Η κ. Γρυλλάκη Μαρία καταψηφίζει επισημαίνοντας ότι θα 

πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση-εκπαίδευση των δημοτών πάνω σε όλα τα 

θέματα του δημόσιου χώρου.  

 

 



 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 36/2022 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 
 

Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη) Γρυλλάκη Μαρία 
 Δανιήλ Ιωάννης 
 Καριώτης Αλέξανδρος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Λάβδα Ελένη 
Από το πρακτικό της  13ς Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

                          30ην 11-2022  

Ψυχικό, 5-12-2022  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη)  

   
 

 

 

 

 

 


