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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Στο Ψυχικό την 20ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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. 807/15-1-2021 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 

πέντει (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η κ. Γρυλλάκη Μαρία. 

      Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων  Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης 

κ.Φωτιάδης Δημήτριος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Ζερβός. Επίσης συμμετείχαν και οι κάτοικοι της 

Κοινότητας Ψυχικου κ. Λώζος Γεώργιος, κ.  Κακαράκη Όλγα, κ. Τσελεκούνη Μαρία και ο κ. Παπαδάκης Γεώργιος. 

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

Παναγιώτα. 

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1 

 Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία του υπομνήματος κατοίκων της οδού Χρυσανθέμων που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους εξαιτίας της στενότητας του δρόμου. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  2ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2  

Λήψη απόφασης - πρότασης στην τεχνική υπηρεσία, στον αντιδήμαρχο Δ.Φωτιάδη και στον εντεταλμένο δημοτικό 

σύμβουλο Ν. Ζερβό για θέματα συγκοινωνιακά,που αφορά επίλυση του θέματος στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτητών 
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οικιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, σε ιδίαιτερα στενούς δρόμους του Ψυχικού, όπως 

Χρυσανθέμων, Πασχαλιάς, Κρινών, Καμελιών κ.α. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

 ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 3  

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία αιτήματος του κ. Γ. Παπαδάκη, κατοίκου της οδού Καμελιών 24 

 καθώς και πρότασης για επίλυση του προβλήματος στασίμων υδάτων, μετά από βροχοπτώσεις, με την κατασκευή 

συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων κατά μήκος του δρόμου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 

πρόβλημα. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 4    

Λήψη απόφασης επί της ένστασης της ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε αναφορικά με την ανάρτηση που αφορά την τροποποίηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ψυχικού, με αναγνώριση του Ο.Τ. 137, ως χώρου εκτός σχεδίου, 

τιθέμενου εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού και μη οικοδομήσιμου, και έγκριση της σχετικής γνωμοδότησης κατά νόμο 

αναφορικά με την ως άνω  εν εξελίξει διαδικασία. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ  5ο Η.Δ.  ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5 

     Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της πρότασης τροποποίησης του σχεδίου στο Ο.Τ.145 της Κοινότητας 

Ψυχικού και περί απένταξής του από το σχέδιο πόλης και περί μη οικοδομησιμότητας αυτού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 
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