
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ταχ.  Δ/νση:  Τερτσέτη 44,  
Ταχ. Κωδ.:  15451 Νέο Ψυχικό 
Τηλ. :  213 2014 630 
fax  :  210 67 11 475 

Πληρ.:  Νικόλαος Δ. Στρατηγός 
email:  nikolasstratigos0@gmail.com 

Νέο Ψυχικό,   14-5-2020 
Αρ. Πρωτ.:  6300 
 
ΠΡΟΣ:  
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου 
Ψυχικού  
1. ΣΙΓΑΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ)  
2. ΦΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)  
3. ΧΥΤΑ-ΑΜΙΡΑΛΗ ΣΤΡΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)  
4. ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ  
5. ΠΑΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΝΑ)  
6. ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
8. ΖΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ  
9. ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
10. ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για σύγκληση τακτική συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού 

διά περιφοράς» 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, την 19η του μηνός 

Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00΄ ημέρα, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί διά περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με α) με το αρ. 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 

87/7.6.2010) ως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), β) με 

την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) ως ισχύει, γ)την παρ. 1 του αρθρ. 10 

της από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’55/11.3.2020) και δ) την με αριθμ. 18318/13.3.2020 Εγκύκλιο του 

Υφυπουργού Εσωτερικών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
 

1. Λήψη απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Πλατεία Ελευθερίας κατά τους θερινούς 
μήνες και συγκεκριμένα με το κλείσιμο της οδού Κ. Παλαμά από την οδό Γρυπάρη μέχρι την 
οδό Θεμιστοκλέους από 15-6-2020 έως και 16-9-2020 και από ώρες από 18:30 μμ μέχρι 23:30 
μμ. 

2. Λήψη απόφαση σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας  1 
στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 
Η Συνεδρίαση θα αρχίσει στις 12.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00 και θα ισχύουν τα εξής:  

 Μέχρι την λήξη της δια περιφοράς συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα 
ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς 
το email του Προέδρου της Κοινότητας (nikolasstratigos0@gmail.com), αποστέλλοντας 
συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας (το οποίο αποστέλλεται 
σε ηλεκτρονική μορφή).  



 Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του Συμβουλίου δεν διαθέτει email μπορεί να ψηφίσει τα 
ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό στο κινητό του 
Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου (τηλ. 6983485301) είτε με γραπτό μήνυμα (SMS) είτε 
τηλεφωνικά. Στην περίπτωση γραπτού μηνύματος (sms), το μέλος του Συμβουλίου 
συμπληρώνει τον αριθμό του θέματος και δίπλα «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», 
ανάλογα με το τι ψηφίζει.  

 
Μετά το πέρας της συνεδρίασης καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψην. 
 
 
Συνημμένα:  
1. Εισήγηση 1ου θέματος  
2. Εισήγηση 2ου θέματος  
3. Έντυπο ψηφοφορίας για να αποσταλεί με email.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Νικόλαος Δ. Στρατηγός 

 


