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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-7-2021  

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την  29ην του μηνός Ιουλίου έτους 2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30’ μ.μ. ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11941/26-7-2021 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, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ., κατόπιν δύο συνεχών 

προσκλήσεων όπου το Συμβούλιο δεν είχε απαρτία. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι η  κ. Λάβδα Ελένη, η κ. Γρυλλάκη Μαρία 

και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος, και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για Ονοματοδοσία του δεύτερου άλσους,  επί της οδού Δάφνης,  εις μνήμη του 

σπουδαίου Έλληνα συνταγματολόγου Δημητρίου Τσάτσου (1933-2010), εξέχοντος δημότη της 

Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, ο οποίος μάλιστα ήταν το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε στο 

Ψυχικό και έφερε το νούμερο 2 στο δημοτολόγιο. 

 
 
 

 



Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2  ( Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων κατοίκων ) 

του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το  ρθρο 84 του Ν. 4555/2018 , που διέπει τη λειτουργία των 

κοινοτήτων, το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις, σχετικά με  τη  λειτουργία 

δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων της περιοχής της κοινότητας.  

Ως Κοινότητα έχουμε ηθική υποχρέωση να αναδεικνύουμε τις προσωπικότητες  δημοτών μας οι οποίοι 

διέπρεψαν στις επιστήμες, στα γράμματα, στην πολιτική, στον επαγγελματικό στίβο και αποτελούν φωτεινό 

παράδειγμα για τις νεώτερες γενιές, αποδίδοντας τους φόρο τιμής εμπράκτως. 

Μια τέτοια επιφανή προσωπικότητα που γεννήθηκε και έζησε μέχρι το θάνατό του στη Δημοτική Κοινότητα 

Ψυχικού υπήρξε ο Δημήτριος Τσάτσος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου με σπουδαίες επιστημονικές 

περγαμηνές. 

Σύμφωνα με αφηγήσεις των απογόνων του ήταν το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε στο Ψυχικό για αυτό στο 

Δημοτολόγιο είχε τον αριθμό 2. Το σπίτι της οικογένειάς του ήταν  το δεύτερο σπίτι που χτίστηκε στην 

περιοχή για αυτό και στο συμβόλαιο αγοροπωλησίας του ακινήτου δεν αναγράφεται η οδός Γύζη αλλά ο 

αριθμός κάποιας λεωφόρου και παρόδου. 

Φοίτησε στο Κολλέγιο  Αθηνών αλλά αποφοίτησε από το Δημόσιο Ψυχικού γιατί τότε στο Κολλέγιο ήταν 

υποχρεωτικό το τετρατάξιο λύκειο και ως αριστούχος δεν ήθελε να χάσει μια χρόνιά οπότε στο τέλος της Β' 

λυκείου γράφτηκε στο Δημόσιο.  

Τα ονόματα των δρόμων του Ψυχικού  δόθηκαν από τον Θεμιστοκλή Τσάτσο, πατέρα του Δημητρίου.Είχε 

χωρίσει τις ονομασίες σε κατηγορίες (βλ. λουλούδια πέριξ της πλατείας Ευκαλύπτων), λογοτέχνες, 

ζωγράφους κλπ. Επειδή μάλιστα ο αγαπημένος του ζωγράφος ήταν ο Νικ. Γύζης και ήταν συλλέκτης μικρών 

έργων του, επέλεξε να ονομάσει το δρόμο της οικίας του Νικ.. Γύζη.  

Ο Δημήτριος Τσάτσος ήταν ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημιων Παντείου και Hagen 

Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Επίτιμος Καθηγητής του Γερμανικού και Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Düsseldorf 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ της Νομικής Αθηνών 

το 1960, με θέμα:  Η κατά το άρθρο 105 Εισαγ. Ν.Α.Κ. έννοια της χάριν του Γενικού Συμφέροντος 

κείμενης διατάξεως . 

Από το 1960 έως το 1964 εργάζεται ως Επιμελητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της 

Χαϊδελβέργης. 



Από το 1964 έως το 1965 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο πεδίο του Συγκριτικού και Διεθνούς 

Δικαίου στο Ινστιτούτο Max-Planck και το 1967 εργάζεται ως Επιμελητής στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Μainz. 

Το 1968 ανακηρύσσεται Υφηγητής του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά η 

δικτατορία δεν του επιτρέπει τη διδασκαλία. Την ίδια χρονιά γίνεται υφηγητής του Συνταγματικού, 

Διοικητικού και Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης, όπου διδάσκει από 

το 1969 έως το 1974. 

Το 1969 εκλέγεται στην έδρα του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Η δικτατορία αρνείται να τον διορίσει. 

Στην πολιτική αναμίχθηκε για πρώτη φορά κατά την περίοδο της δικτατορίας, ως μέλος της 

αντιδικτατορικής οργάνωσης ΕΜΕΠ. Συνελήφθη το 1973 λόγω συμμετοχής του στην κατάληψη της 

Νομικής Σχολής και φυλακίστηκε επί τέσσερις μήνες στις στρατιωτικές φυλακές ΕΑΤ/ΕΣΑ. 

Το 1974, ως Υφυπουργός επί της Ανωτάτης Παιδείας στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πραγματοποιεί 

την κάθαρση των Πανεπιστημίων από τους χουντικούς καθηγητές και έχει την πρωτοβουλία του πρώτου 

σχεδίου δημοκρατικού νόμου για την οργάνωση των πανεπιστημίων. 

Στην Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή, 1974-1975, της οποίας αποτελεί μέλος, ορίζεται Γενικός Εισηγητής της 

Μειοψηφίας επί του νέου Συντάγματος. 

Το 1975 εκλέγεται ομόφωνα τακτικός Καθηγητής στην έδρα του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το 1979 εκλέγεται τακτικός Καθηγητής στην έδρα του γερμανικού και αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου και 

πολιτειολογίας στο FernUniversität Hagen της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπου διδάσκει 

ως το 1998 ως τακτικός Καθηγητής. 

Το 1982 γίνεται Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το 1984 ιδρύει μαζί με τους Αριστόβουλο Μάνεση και Γιώργο Δασκαλάκη την  Ένωση Ελλήνων 

Συνταγματολόγων  και από το 1988 έως το 1994 διετέλεσε Πρόεδρός της. 

Το 1991, ως τακτικός Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Hagen, ίδρυσε και μέχρι τον 

Οκτώβριο του 1998 διηύθυνε το μοναδικό, ως προς το αντικείμενο στον ευρωπαϊκό χώρο, 

 Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γερμανικού και Αλλοδαπού Δικαίου των Πολιτικών Κομμάτων . Το Ινστιτούτο 

αυτό είναι η κατάληξη μιας μακροχρόνιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 1985 με την ανάληψη ενός ερευνη-

τικού προγράμματος, υπό τη διεύθυνση του Δ. Τσάτσου, με θέμα:  Το δίκαιο των πολιτικών κομμάτων στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας . Από το τιμητικό εποπτικό συμβούλιο του Ινστιτούτου έχουν περάσει, 

μεταξύ άλλων, οι H.-D. Genscher (πρώην υπουργός εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας), J. Rau (νυν Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) κ.ά. 



Τον Ιούνιο του 1994 εκλέγεται και το 1999 επανεκλέγεται, ως επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του 

ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ασχολείται ιδιαίτερα με τα θεσμικά ζητήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανήκει στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΕΣΚ) του (Ε.Κ.). 

– Συντάσσει το κείμενο “Reflections on the Institutional debate and the 1996 Intergovernmental 

Conference”, 23.10.1995. 

– Συντάσσει, με δική του πρωτοβουλία, την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θεσμικό 

καθεστώς των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων (10.12.1996), η οποία αποτέλεσε τη βάση για την τελική 

διευθέτηση του ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2003. 

– Με απόφαση των Σοσιαλιστών-Μελών της Θεσμικής Επιτροπής του Ε.Κ., ετοίμασε έγγραφο εργασίας με 

τίτλο:  Μνημόνιο (σχέδιο) για την Ομάδα του ΕΣΚ σχετικά με τις δυνατότητες και τα όρια μερικής 

ολοκλήρωσης , 18.02.1997. 

– Το 1997 του ανατίθεται από κοινού με τον ισπανό συνάδελφό του Inigo Mendez de Vigo το έργο της 

αξιολόγησης της Συνθήκης του  μστερνταμ. 

– Το Δεκέμβριο του 1999 επιλέγεται από τη Σοσιαλιστική Ομάδα ως ένας από τους δύο Εκπροσώπους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2000, μετέχοντας έτσι ενεργά στην 

κατάρτιση της Συνθήκης της Νίκαιας. 

– Το 2003 ορίζεται εισηγητής, μαζί με τον ισπανό συνάδελφό του Jose Maria Gil-Robles, για τη διατύπωση 

της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρώτο  Σύνταγμα της Ευρώπης . 

Το 1995 ιδρύει στην Αθήνα το  Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου , του οποίου είναι σήμερα Επίτιμος Πρόεδρος. 

Το 1995 επίσης του απονέμεται το  Βραβείο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού , ανάμεσα σε άλλα,  για τη δουλειά 

του σε δημοκρατικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και για τις προσπάθειές του για τη θεσμική ανανέωση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Το 1998 του απονέμεται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ο  Χρυσός Σταυρός του 

Τάγματος της Αξίας  για τη συμβολή του στην ειρήνη (αγώνες κατά της δικτατορίας), στην ιδέα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και στη γερμανική επιστημονική ζωή. Το 2002 η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας τον τιμά, ως πρωτεργάτη των ελληνογερμανικών σχέσεων, με την ανώτατη 

τιμητική διάκριση, του  Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Αξίας . 

Το Δεκέμβριο του 2001 αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Νοέμβριο του 2003 εκλέγεται επίτιμος καθηγητής του γερμανικού και ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Düsseldorf. 

Το Σεπτέμβριο του 2005 ανέλαβε την Προεδρία του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 



Επίτιμος Δημότης του Δήμου Σκιάθου, του Δήμου Χερσονήσου (Νομός Ηρακλείου Κρήτης) και του Δήμου 

Νεαπόλεως (Νομός Ηρακλείου Κρήτης). 

Συμμετείχε ενεργά σε ελληνικές και ξένες επιστημονικές ενώσεις, καθώς και στη διεύθυνση επιστημονικών 

περιοδικών και εκδοτικών σειρών στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και της πολιτειολογίας. 

Έχει δημοσιεύσει πολλές μονογραφίες και άρθρα σε θέματα Συνταγματικού, Διοικητικού και Κοινοτικού 

Δικαίου. Μεταξύ άλλων είναι συγγραφέας ενός μεγάλου συνταγματικού τρίτομου έργου του ελληνικού 

Συνταγματικού Δικαίου, το οποίο κατά διαστήματα εμπλουτίζει και βελτιώνει (ήδη βρίσκεται στην 

4ηέκδοση). 

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής του με τα μεγάλα θεωρητικά ζητήματα της πολιτείας, ιδιαιτέρως γνωστά είναι 

τα έργα του: Ελληνική Πολιτεία 1974-1997, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 2002, Αμφισβήτηση Δ΄ έκδοση 2002 

και γερμανικές μονογραφίες και άρθρα στο γερμανόφωνο νομικό τύπο για τα θεσμικά ζητήματα της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Για να τιμήσουμε τον αείμνηστο δημότη μας Δημήτριο Τσάτσο που προσέφερε πολλά με το επιστημονικό 

του έργο εισηγούμαι να δοθεί το όνομά του στο άλσος επί της οδού Δάφνης, δίπλα στο άλσος 

Μπακογιάννη. 

 

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,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ  

 

Να δοθεί το όνομα του σπουδαίου Έλληνα συνταγματολόγου Δημητρίου Τσάτσου (1933-2010), 

εξέχοντος δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού,  στο δεύτερο άλσος επί της οδού Δάφνης 

και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή ποιότητας ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

Η κ. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) διαφώνησε ισχυριζόμενη ότι το άλσος έχει ήδη 

ονομασία και ονομάζεται    λσος Αλεξάνδρου Διάκου . Σε περίπτωση δε που δεν ισχύει κάτι 

τέτοιο, προτείνει να ονομαστεί   λσος Αλεξάνδρου Διάκου  που να σχετίζεται με το έπος του 

1940 καθώς όλη η γύρω περιοχή έχει σχετικά ονόματα. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  42/2021 

 



 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερροιοπούλου Καλλιρόη Βαρβάρα (Λώρα) 
 Θεοδωρίδου Θοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία- Αλεξάνδρα (Μάρλη) 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  
  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

29ην- 7- 2021  

Ψυχικό, 30-7-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


