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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-11-2019 

9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη 44), 

σήμερα την 26ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, κατόπιν της με αριθμ. 

17032/18-11-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88, παράγραφος 2, του Νόμου 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 και ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της Η.Δ.  

Πριν την συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) παρόντες ήταν οι εννιά (9) 

και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα και η κ.Ζούπα Σοφία. Ο Σύμβουλος Ζούπα 

Σοφία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. Ομοίως η Σύμβουλος Χυτά-Αμιράλη 

Σταυρούλα. 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την ανάπλαση της πλατείας επί των οδών Ρ.Φεραίου, Υψηλάντου, Α. 

Διάκου και Γ. Καραϊσκάκη στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Η υφιστάμενη κατάσταση της συγκεκριμένης πλατείας χαρακτηρίζεται κακή και είχε αφεθεί εντελώς 

από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η ανάπλαση της θα πρέπει να αφορά στον ανασχεδιασμό και 

αναδιαμόρφωση του εσωτερικού της χώρου. 

Σκοπός του έργου θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός χώρου περισσότερο λειτουργικού, ασφαλούς 

και ελκυστικού, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, στον οποίο όλοι οι δημότες (συμπεριλαμβανομένων 

και των ΑμεΑ) θα έχουν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα, καθώς και καλύτερες 

συνθήκες παραμονής και χρήσης. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενίσχυση του υφιστάμενου 

φυσικού δυναμικού της πλατείας, ώστε η φύτευση να καταστεί πιο λειτουργική, βιοκλιματική και 

συνεπής προς την χλωρίδα της περιοχής. 



Βασικές αρχές σχεδιασμού της ανάπλαση θα μπορούσαν να είναι μεταξύ άλλων; 

 διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης πεζών – ΑμεΑ 

 ανάδειξη του φυσικού πλούτου 

 αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και η δημιουργία ευχάριστου και λειτουργικού 

περιβάλλοντος για τους περίοικους 

 διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών μέσω ενός επαρκούς και ενεργειακά 

σύγχρονου δημοτικού οδοφωτισμού. 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά επί του θέματος.  

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 83,88,89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 89 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει σήμερα, 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει να εισηγηθεί το Συμβούλιο της Κοινότητας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την ανάπλαση 

της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως επί των οδών Ρ. Φεραίου, Υψηλάντου, Α. Διάκου και Γ. Καραϊσκάκη 

στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Η απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για λήψη απόφασης.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13/2019 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού στις 26-11-2019  

Νέο Ψυχικό, 28-11-2019  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΓΑΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) 

ΦΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 

ΧΥΤΑ-ΑΜΙΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) 

ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 

ΠΑΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

(ΝΕΝΑ) 

ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 

ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 


