
 

 

 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

 

 

 
                                                             
                                                        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στρ. Καλλάρη 13 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 

Τηλ.: 210 6775940 – 213 2014 630 

213 2014 634  

Fax: 213 2014647 

Email: topiko@otenet.gr  

 
                                                          

Στο Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού (

σήµερα την 30ην του µηνός

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού αποτελούµενο από τους:

1. ΕΥΦΗΜΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

2. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ  

3. ΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟ  

4. ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟ   

5. ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟ  

 

Μετά από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας 

24/05/2019 που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 συνήλθε, 

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, σε συνεδρίαση, για συζήτηση κ

απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού 

Τουλιάτου και Μπούρας Θεόδωρος

 

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο υπάλληλος

 
  

Ψυχικού 

Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

                                                                                                                                                
 

                                 Ψυχικό,  30-05-2019 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 

213 2014 630 –  
 

 

 

 
                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού (

του µηνός Μαΐου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού αποτελούµενο από τους:

ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ  Πρόεδρο 

  Μέλος 

  Μέλος 

  Μέλος 

  Μέλος 

Μετά από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Ευφηµίας - 

που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 συνήλθε, 

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, σε συνεδρίαση, για συζήτηση κ

απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου πέντε

∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού παρόντες ήταν τρεις (03) και απόντες δύο (02) ήτοι: 

Θεόδωρος.    

υπάλληλος Φώτιος Μιχαήλ. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

Ψυχικό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη 13), 

Μαΐου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30, το 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού αποτελούµενο από τους: 

 Ελένης Παλτζόγλου της 

που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 συνήλθε, 

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη 

πέντε (05) Συµβούλων της 

και απόντες δύο (02) ήτοι: οι κ.κ. Άλκηστις 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

‘’Αίτηση για άδεια τοποθέτησης µεταλλικών ‘’Π’’ έµπροσθεν της οικίας επί της οδού ∆άφνης αρ. 

33, Ψυχικό’’ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προκρίνεται οµόφωνα η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού περί 

αποκαταστάσεως του πεζοδροµίου, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία, και εισηγούµεθα όπως περιληφθεί 

στις τοπικές αποκαταστάσεις που πραγµατοποιεί η εργολαβία του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού, εφόσον ο 

ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τις φθορές του πεζοδροµίου, οι οποίες οφείλονται σε παρανόµως διερχόµενα 

αυτοκίνητα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 3/2019 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης 

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

‘’Αίτηση για άδεια τοποθέτησης παραβολικού καθρέπτη έναντι της οικίας επί της οδού Βύρωνος 

αρ. 32, Ψυχικό’’ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνεται οµόφωνα η τοποθέτηση παραβολικού καθρέπτη σε σηµείο που προβλέπεται από το νόµο, 

κατόπιν γνωµοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού και όχι η τοποθέτησή του 

σε ξένη περιουσία (π.χ. κολώνα ∆ΕΗ).  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 4/2019 

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΕΥΦΗΜΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ 

  
 


