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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-11-2021  

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

την  12ην του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17239/9-11-2021 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. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι 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 συμμετείχαν ο πρώην Αντιδήμαρχος Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και 

Τοπικής Ανάπτυξης κ. Φωτιάδης Δημήτριος και ο κάτοικος της Κοινότητας Ψυχικού κ. Νικόλαος 

Ησαΐας.  

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμην Λώρας Βερροιοπούλου με αναφορά 

στην προσφορά και το έργο της στον τομέα των αδεσπότων και τελετή υιοθεσίας αδεσπότων σε 

συνεργασία με ΖΩΦΙΨΥ και σωματείο ΑΓΑΠΗ. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 



Η αείμνηστη Λώρα Βερροιοπούλου, επιφανής δημότης μας, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, 

 που πρόσφατα απεβίωσε, εκτός των άλλων σπουδαίων χαρακτηριστικών που την διέκριναν συνέδεσε όλη 

της ζωή με τα αδέσποτα. Υπήρξε σύμβολο και συγχρόνως παράδειγμα για όλους εκείνους που ασχολούνται 

έμπρακτα με τα αδέσποτα αλλά και για κάθε φιλόζωο. 

Εισηγούμαι το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψυχικού να πραγματοποιήσει εκδήλωση εις μνήμην της αγαπημένης σε 

όλους μας Λώρας Βερροιοπούλου σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία που στήριζε με όλες τις 

δυνάμεις της. Σημαντικό είναι η εκδήλωση να περιλαμβάνει και προώθηση της υιοθεσίας αδεσπότων ζώων 

του δήμου μας,  θεσμό που σε όλη της τη ζωή υποστήριζε η αείμνηστη Λώρα Βερροιοπουλου. 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμην Λώρας Βερροιοπούλου με αναφορά στην προσφορά 

και το έργο της στον τομέα των αδεσπότων και τελετή υιοθεσίας αδεσπότων σε συνεργασία με 

ΖΩΦΙΨΥ και σωματείο ΑΓΑΠΗ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  77/2021 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
 Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη)  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 
 Καριώτης Αλέξανδρος 
 Γρυλλάκη Μαρία 
 Δανιήλ Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  14ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

12ην- 11- 2021  

Ψυχικό, 15-11-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  



 


