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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 4ο  

Λήψη απόφασης περί πραγματοποίησης παιδικής Χριστουγεννιάτικης 

θεατρικής παράστασης, καθώς και λοιπών εορταστικών δράσεων για παιδιά. 

 



 

Εισηγούμενη το παραπάνω 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 διατυπώνει, γνώμη και προτάσεις για θέματα που αφορούν την 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της 

κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα. 

 

Εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων εισηγούμαι την διοργάνωση 

παιδικής θεατρικής παράστασης από την Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου με 

τίτλο «Ο Σκρουτζ και τα πνεύματα των Χριστουγέννων» στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Μπενετάτου».  Η παράσταση είναι μια προσφορά του τμήματος AHEPA (American 

Hellenic Educational and Progressive Association) Ψυχικού και του προέδρου του κ. 

Παναγιώτη Ριζόπουλο. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού κ. 

Δημήτριο Γαλάνη για την άμεση ανταπόκριση και άψογη συνεργασία, καθώς  και τον 

Σταύρο Νικολαΐδη ηθοποιό και πρωταγωνιστή της παράστασης και μέλος του τμήματος 

AHEPA Ψυχικού, για την ιδέα και την οργάνωση μιας βραδιάς που θα χαρούν οι μικροί 

δημότες, αλλά και οι γονείς τους. Η ημερομηνία και η ώρα θα καθορισθούν μετά από 

το συντονισμό των καλλιτεχνών και της διαθεσιμότητας της αίθουσας. 

Επίσης, εισηγούμαι όπως πραγματοποιήσουμε Χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά, 

στην οποία θα πρέπει να φέρουν ένα αγαπημένο τους παιχνίδι σε καλή κατάσταση 

προκειμένου να τα δώσουμε σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Μέσα από αυτή την δράση 

αφενός θα χαρίσουμε παιχνίδια σε παιδιά που έχουν ανάγκη, αφετέρου τα παιδιά θα 

κατανοήσουν ότι χαρίζω όχι αυτό που «δεν θέλω» ή κάτι που έχει χαλάσει αλλά αυτό 

που αγαπώ, την σημασία της έννοιας «μοιράζομαι». 

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, 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την πραγματοποίηση παιδικής Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης, καθώς και 

λοιπών εορταστικών δράσεων για παιδιά και κοινοποιεί την απόφαση στο Δήμαρχο 

Φιλοθέης- Ψυχικού κ. Γαλάνη Δημήτριο για περαιτέρω ενέργειες.  

 

 



 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 37/2022 

 

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)  

   
 

 

 

 

 

 


