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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Στο Ψυχικό την 27ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 

12:00 μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού αποτελούμενο από τους: 

1. Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη), Πρόεδρο 

2. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα, 

3. Γρυλλάκη Μαρία, 

4. Λάβδα Ελένη, 

5. Βερροιοπούλου Καλλιρόη – Βαρβάρα, 

6. Θεοδωρίδου Θεοδοσία,     

7. Καριώτη Αλέξανδρο, 

 
μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16816/24-11-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. 

Χατζηαθανασιάδου Φανής (Φαίνης) που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 88 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 συνήλθε, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Στρ. Καλλάρη αρ.13 σε συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) Συμβούλων παρόντες ήταν έξι 

(6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία. 

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

Παναγιώτα. 

 

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ.  33 

 Λήψη απόφασης για χρήση του περιφραγμένου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Δάφνης και 28ης Οκτωβρίου ως 

χώρος πάρκου σκύλων. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 

ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ.  34 

Λήψη απόφασης για τον εξωραϊσμό πλατείας Πίνδου, του τριγώνου Τεπελενίου και 28ης Οκτωβρίου καθώς και της 

εισόδου από το δήμο Αθηναίων στην 28ης Οκτωβρίου. Αφαίρεση 4 κολώνων που υπάρχουν στη συμβολή των δρόμων 

28ης Οκτωβρίου-Έβρου και Καλπακίου, μετά από ερώτηση στην τεχνική υπηρεσία του δήμου εάν εξυπηρετούν  

κάποιο σκοπό. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 
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 ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35  

Λήψη απόφασης για ανακαίνιση της παιδικής χαράς της Ν. Αγοράς. Διαμόρφωση του εδάφους με τοποθέτηση  

χαλικιού ή κάποιου είδους ταρτάν. 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36    

Λήψη απόφασης για τη δημιουργία λευκώματος με την ιστορία του Ψυχικού. Αφιέρωμα στα πρόσωπα που 

πρωτοστάτησαν έως σήμερα επιχειρηματίες, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί. 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  5ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37 

Λήψη απόφασης για προκήρυξη Διαγωνισμού φωτογραφίας στο πλαίσιο της δημιουργίας λευκώματος για το Ψυχικό με 

θέμα " Κλικ στο Ψυχικό". 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  6ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38 

Λήψη απόφασης για οργάνωση διαδικτυακών αφηγήσεων με θέμα το Ψυχικό από δημότες, κατοίκους,  

ιστορικούς, πρώην δημάρχους, αντιδημάρχους, ανθρώπους που ζουν και γνωρίζουν καλά το Ψυχικό στο  

πλαίσιο δημιουργίας λευκώματος για την πληρέστερη καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την Κοινότητα Ψυχικού. 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

  

  

 

 

 

                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΝΗ) 


