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ΠΙΝΑΚΑΣ 

   Στο Ψυχικό την 25ην  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 

μ.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. 16095/19-10-21 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 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι η κ. Γρυλλάκη Μαρία και ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος και η πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης κ. 

Φωτιάδης Δημήτριος, η κ. Γκιζελή Αλίκη, Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Παιδείας, η κ. 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος 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. 67 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Αφαίας στον αριθμό 29, στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

Η κ. Λάβδα Ελένη και ο κ. Δανιήλ Ιωάννης απέχουν. 
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ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Διαμαντίδου στον αριθμό 53 Α, στη Δημοτική Κοινότητα 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

Η κ. Λάβδα Ελένη, ο κ. Δανιήλ Ιωάννης, η κ. Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα και η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία απέχουν. 

 

ΘΕΜΑ 3ο   Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69 

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

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

Η κ. Λάβδα Ελένη και ο κ. Δανιήλ Ιωάννης απέχουν. 

 

ΘΕΜΑ 4ο   Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Διαμαντίδου στο ύψος της Ρωσικής Πρεσβείας, στη Δημοτική 

Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

Η κ. Λάβδα Ελένη και ο κ. Δανιήλ Ιωάννης απέχουν 

 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 71 

Λήψη απόφασης σχετικά με  Επιστολή κατοίκων περιοχής Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού και αιτήματος τους για φύλαξη 

του σχολείου ώστε να μην εισέρχονται εξωσχολικοί και μετατρέπουν το σχολείο σε χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας 

ακόμη και τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

Η κ. Λάβδα Ελένη και ο κ. Δανιήλ Ιωάννης απέχουν. Η κ. Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα καταψήφισε.  

 

Πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος αποχώρησε ο κ. Δανιήλ Ιωάννης.   

ΘΕΜΑ 6ο  Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72 

Λήψη απόφασης σχετικά με έντονες διαμαρτυρίες περιοίκων περιοχής Ν. Αγοράς, για  τα προβλήματα που έχουν στην 

καθημερινότητα τους,  τα οποία πηγάζουν από τη λειτουργία του εστιατορίου Barolo και ειδικότερα με τη μη τήρηση 

ωραρίου κοινής ησυχίας, τη δυσκολία στάθμευσης, αλλά και  εισόδου ακόμη και στους ιδιωτικούς τους χώρους 

στάθμευσης, καθώς και  τη λειτουργία παιδικής χαράς Ν. Αγοράς γιατί δεν τηρείται  ωράριο λειτουργίας. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

ΘΕΜΑ 7ο  Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 73 

Λήψη απόφασης για πρόταση στην τεχνική υπηρεσία, στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, δημιουργίας συστήματος ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης για κατοίκους σε περιοχές με έντονα προβλήματα 

κυκλοφορίας, όπως Ν. Αγορά, πέριξ μαιευτηρίου Λητώ, Λ. Κηφισίας κλπ. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 



 

Πριν τη συζήτηση του 8ου θέματος η κ. Λάβδα Ελένη αποχώρησε. 

ΘΕΜΑ 8ο   Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 74 

Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης για την αείμνηστη θρυλική ηρωιδα, "Πατ" της Εθνικής 

Αντιστάσεως, επικεφαλής της βρετανικής μονάδας Force 133 στην Αττική κατά την περίοδο της Κατοχής, Σύλβια 

Ιωαννίδου-Αποστολίδου, δημότη μας στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού, η προσωπικότητα της οποίας άφησε ανεξίτηλα 

το αποτύπωμά της στο διηνεκές. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

ΘΕΜΑ 9ο     Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 75 

Λήψη απόφασης ονοματοδοσίας άλσους επί της οδού Δάφνης, προς τιμήν της  θρυλικής ηρωίδας, "Πατ" της Εθνικής 

Αντιστάσεως, επικεφαλής της βρετανικής μονάδας Force 133 στην Αττική κατά την περίοδο της Κατοχής, " Σύλβια 

Ιωαννίδου-Αποστολίδου", δημότη μας μέχρι την τελευταία της πνοή στη Δημοτική ενότητα Ψυχικού,  η οποία υπήρξε 

σύμβολο θάρρους, αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και προσφοράς προς την πατρίδα. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

Η κ. Μαλάμη Μαρία- Αλεξάνδρα απέχει. 

 

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΝΗ) 


