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ΠΙΝΑΚΑΣ 

   Στο  Ψυχικό την 8ην του μηνός  Μαρτίου του έτους  2022, ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη 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. 3076/01-3-22 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 

επτά (7) ήτοι απαρτία και  η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Α. Γεωργιάδης  κάτοικος κοινότητας Ψυχικού. 

 

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

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 7 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Αφαίας 22 στη Δημοτική  Κοινότητα  Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 8 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Παπαναστασίου 47 βάσει της υπ´αρ. 59/9-9-2021 

απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού για σύνταξη πληρέστερης έκθεσης αυτοψίας του γεωπόνου του 

δήμου. 

Εγκρίνεται ομόφωνα  
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ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. -  

Συζήτηση-κατάθεση προτάσεων και ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σχετικά με το θέμα επιχωμάτωσης του 

λατομείου Ψυχικού, σύμφωνα με αίτημα της εταιρείας Αττικό Μετρό για παραχώρηση του παλαιού και ανενεργού 

λατομείου στη θέση Τουρκοβούνια, για να γίνει η απόθεση των υλικών που θα προκύψουν από την μονάδα επεξεργασίας 

ΑΕΚΚ, η οποία θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό εντός του προς παραχώρηση χώρου. 

Αποσύρεται 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 9  

Συζήτηση-λήψη απόφασης για προώθηση στο Δήμαρχο κ. Δ. Γαλάνη σχετικά με οχλήσεις δημοτών που αφορούν  την 

κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή του Φάρου Ψυχικού, αλλά και την επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχημάτων, 

ειδικότερα στη διασταύρωση 25ης Μαρτίου και Βύρωνος.   

Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

 

 

                                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΝΗ) 

 


