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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

          Καλείστε  την 26
ην

 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευη και ώρα 

11:00΄π.μ. να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Νόμου 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 

αρ.13, προκειμένου να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού όπου θα συζητήσει  

και θα λάβει απόφαση για τα κατωτέρω Θέματα  Ημερήσιας Διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1
ο
  

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία, στην υπηρεσία πρασίνου και υπηρεσία καθαριότητας 

αιτήματος κατοίκων της οδού Μελετοπούλου σχετικά με το αλσύλιο από την πλευρά της οδού Μπλέσσα, στην αρχή 

της οδού Μελετοπούλου, για διαμόρφωση του εδάφους,  καθαρισμό φερτών και μπαζών, επέκταση του φωτισμού, 

φύτευση  και αισθητική αναβάθμιση.προώθηση  

ΘΕΜΑ 2
ο
  

 Λήψη απόφασης για προώθηση στην  πιτροπή  οιότητας  ωής αιτήματος του καφε-ζαχαροπλαστείου Καμέλια, για 

την άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην αυλή της οικίας η οποία βρίσκεται επί του πεζοδρόμου Αλ. Διάκου 

αριθ. 3, δίπλα στο ζαχαροπλαστείο Καμέλια και στην πίσω πλευρά του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κ  , με σκοπό 

να αποσυμφορηθεί ο πεζόδρομος από τα τραπεζοκαθίσματα. 

ΘΕΜΑ 3
ο 

 Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση χώρου, στη συμβολή των οδών  ριγκηπίσσης  λένης του Νικολάου και 

Στρατηγού Καλλάρη,κατόπιν αιτήματος του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Βιοκαλλιεργητών Αγορών  εριφέρειας 

Αττικής.   

ΘΕΜΑ 4
ο 

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία αιτήματος κατοίκων για τοποθέτηση καθρέπτη προς καλύτερη 

ορατότητα των εξερχόμενων  αυτοκινήτων από το χώρο στάθμευσης της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. 
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ΘΕΜΑ 5
ο 

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία και υπηρεσία πρασίνου αιτήματος για την κατασκευή 

διαδρόμων με υδατοπερατά υλικά Ά πλατεία Ψυχικού Μπλου Μπελ και ανακατασκευή χλοοτάπητα. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
  

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία αιτήματος για τοποθέτηση υδατοπερατών υλικών στους 

χώρους υπαίθριων μηχανημάτων εκγύμνασης, στο Άλσος Ψυχικού και Νέα Αγορά. 

ΘΕΜΑ 7
ο 

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία αιτήματος για τοποθέτηση υδατοπερατών υλικών σε 

 διαδρόμους στην παιδική χαρά Μεταλληνού.  

ΘΕΜΑ 8
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Αγίου Δημητρίου 50 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Βας. αύλου 44 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

ΘΕΜΑ 10
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Διαμαντίδου 57 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Στρατηγού Καλλάρη 33 στη Κοινότητα Ψυχικού.
 

ΘΕΜΑ 12
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Καρκαβίτσα 8 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

  
ΘΕΜΑ 13

ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Καρκαβίτσα 8 στη Κοινότητα Ψυχικού.
 

ΘΕΜΑ 14
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  άρνηθος 36 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου στην πλατεία  λευθερίας στη Κοινότητα Ψυχικού. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξεύρεση λύσης σχετικά με το θέμα στάθμευσης φορτηγών καθαριότητας στην 

Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού κατόπιν εντόνων παραπόνων κατοίκων.
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ΘΕΜΑ 17
ο 

Λήψη απόφασης για προώθηση στην τεχνική υπηρεσία συστήματος περιμετρικής προστασίας στην παιδική χαρά 
Μεταλληνού προς αποφυγή βανδαλισμών αλλά και συναθροίσεων κατά τις νυχτερινές ώρες ή όταν η παιδική χαρά 

δεν λειτουργεί. 

 

Η  ρόεδρος 

 

        Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ 

ΜΑΛΑΜΗ  ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΜΑΡΛΗ) 

ΓΡΥΛΛΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ  

ΛΑΒΔΑ  ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) 

ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΡΟΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ (ΛΩΡΑ) 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ  ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΘΕΩΝΗ) 

ΚΑΡΙΩΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

 
 

Κοιν/ση:  

1) Δήμαρχο κ. Γαλάνη Δημήτριο 

2)  ρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια 

3) Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου  εριβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. Φωτιάδη Δημήτριο. 

4) Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού  εριβάλλοντος κ.  έππου - Χαρλαύτη  λένη. 
 

5) Αντιδήμαρχο Θεμάτων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και  ολιτικής  ροστασίας κ.  απαχρόνη Γεώργιο. 

6) Αντιδήμαρχο Δημοτικής Διακυβέρνησης και   ρογραμμάτισμού κ. Μπονάτσο Χαράλαμπο. 

7)  Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κα. Μεταξίδη - Μελισσουργού Μίνα. 

8) Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.  αλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα,  Ξυριδάκη  αντελή,  ερβό Νικόλαο,  Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη,  αφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρωνα- αύλο, Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο, Καβαλάρη 

Ιωάννη , Κανελάκης Νικόλαος. 

 


