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ΠΙΝΑΚΑΣ 

   Στο  Ψυχικό την 12ην  του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021, 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. Δανιήλ Ιωάννης, 

6. Θεοδωρίδου Θεοδοσία,     

7. Καριώτη Αλέξανδρο, 

 

μετά από την με αριθμ. πρωτ. 17239/9-11-21 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. Λάβδα Ελένη και η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης     

κ. Φωτιάδης Δημήτριος  και ο κάτοικος της κοινότητας Ψυχικού κ. Νικόλαος Ησαίας. 

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

Παναγιώτα. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76 

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα από εστιατόριο Barolo για παράταση ωραρίου μουσικής. 

Απορρίπτεται ομόφωνα  
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 77 

Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμην Λώρας Βερροιοπούλου με αναφορά στην προσφορά και 

το έργο της στον τομέα των αδέσποτων και τελετή υιοθεσίας αδέσποτων σε συνεργασία με ΖΩΦΙΨΥ και σωματείο 

ΑΓΑΠΗ. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

ΘΕΜΑ 3ο   Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78 

Παρουσίαση στοιχείων των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ν. Αγορά από τον 

αντιδήμαρχο Δ. Φωτιάδη κατόπιν συζητήσεως στην τελευταία συνεδρίαση με κατοίκους της περιοχής και λήψη 

απόφασης σχετικά εξαιτίας των έντονων  διαμαρτυριών περιοίκων περιοχής  Ν. Αγοράς, για  τα προβλήματα που 

έχουν στην καθημερινότητα τους,  τα οποία πηγάζουν από τη λειτουργία του εστιατορίου Barolo αλλά και των 

υπολοίπων και ειδικότερα με τη μη τήρηση ωραρίου κοινής ησυχίας, καθώς και  τη δυσκολία στάθμευσης.  

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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