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ΠΙΝΑΚΑΣ  

Στο  Ψυχικό την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2022, ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 

12:00 μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού αποτελούμενο από τους: 

1. Μαλάμη Μαρία  Αλεξάνδρα (Μάρλη),  Πρόεδρο 

2. Γρυλλάκη Μαρία, 

3. Δανιήλ Ιωάννης, 

4. Θεοδωρίδου Θεοδοσία, 

5. Καριώτη Αλέξανδρο, 

6. Λάβδα Ελένη, 

7. Χατζηαθανασιάδου Φανή 

μετά από την με αριθμ. πρωτ. 17971/25-11-22 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. Μαλάμη Μαρίας-

Αλεξάνδρας που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση δια ζώσης (στο 

γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας επί της οδού Στρ. Καλλάρη αρ.13) και με 

τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης 

φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων. 

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης η πρόεδρος του Κοινοτικού κ. Μαλάμη, και η κοινοτική 

σύμβουλος κ. Λάβδα, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι εξής κοινοτικοί σύμβουλοι: κ. 

Γρυλλάκη, κ. Δανιήλ, κ. Καριώτης. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) Συμβούλων 

παρόντες ήταν   πέντε (5) και  απούσες δύο (2), ήτοι η κ. Θεοδωρίδου Θεοδοσία  και η κ. 

Χατζηαθανασιάδου Φανή. 

Διαπιστωθείσης απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης και  Προγραμματισμού  κ. 

Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη. 

 

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

Παναγιώτα. 
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Προ ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος ενημέρωσε τους Συμβούλους ότι παρέλαβε το βιβλίο 

πρακτικών από την προηγούμενη Πρόεδρο, χωρίς υπογραφές των μελών σε όλες τις 

συνεδριάσεις, εκτός των δύο πρώτων. Ενημέρωσε εγγράφως σχετικά και τον Δήμαρχο. 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Δάφνης 57 στη Δημοτική  Κοινότητα  Ψυχικού. 

 Εγκρίνεται ομόφωνα  

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης προτομής (μνημείου) του Εθνικού μας ποιητή  Διονυσίου 

Σολωμού στην Πλατεία Σολωμού της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού.  

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36 

Λήψη απόφασης σχετικά με παρέμβαση στο άλσος Μεσολογγίου στη συμβολή των οδών Καμελιών και 

Αμαρυλλίδος προς αποφυγή ρίψης απορριμμάτων από τους περίοικους. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37  

Λήψη απόφασης περί πραγματοποίησης παιδικής Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης, καθώς και 

λοιπών εορταστικών δράσεων για παιδιά. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

  

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38 

Λήψη απόφασης σχετικά με την προβολή της Κοινότητας Ψυχικού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39 

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης άδειας στους μαθητές του Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου «Βίλα 

Αιμιλία» προκειμένου να αναρτούν δημιουργίες τους, στη στάση λεωφορείου απέναντι από το σχολείο 

(Νικηφόρου Λύτρα). 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.  
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Βεβαιώνεται ότι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ. Γρυλλάκη, κ. Δανιήλ και κ. Καριώτης συμμετείχαν στη 

συνεδρίαση  με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς 

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού. 

 

 

   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη) 

 


