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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 6ο Η.Δ.  

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης άδειας στους μαθητές του 

Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου «Βίλα Αιμιλία» προκειμένου να 

 



αναρτούν δημιουργίες τους, στη στάση λεωφορείου απέναντι από το σχολείο 

(Νικηφόρου Λύτρα). 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

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

 

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και στην ενότητα «Ξεναγοί της πόλης» τα 

παιδιά του Σχολείου περπάτησαν στη γειτονιά. 

Στην προσπάθεια τους να ομορφύνουνε τη γειτονιά μας, τα παιδιά στάθηκαν στη 

στάση των λεωφορείων απέναντι από το σχολείο και πρότειναν τρόπους για την 

αισθητική αναβάθμιση της αλλά και του σημείου γενικότερα. 

Σκέφτηκαν, λοιπόν, ότι οι ζωγραφιές τους θα μπορούσαν να κάνουν πιο φιλόξενο τον 

χώρο και πιο ευχάριστο τον χρόνο αναμονής των επιβατών. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του σχολείου, εισηγούμαι την παραχώρηση άδειας για 

διάστημα δύο μηνών, προκειμένου η στάση του λεωφορείου επί της Νικηφόρου Λύτρα 

να φιλοξενήσει τις ζωγραφιές και τα έργα των παιδιών. 

 

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Η παραχώρηση άδειας στους μαθητές του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου «Βίλα 

Αιμιλία» προκειμένου να αναρτούν δημιουργίες τους, στη στάση λεωφορείου απέναντι 

από το σχολείο (Νικηφόρου Λύτρα) και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

Ο κ. Δανιήλ Ιωάννης καταψηφίζει. 

 

 

 



 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 39/2022 

 

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)  

   
 

 

 

 

 

 


