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Μετά  από την με αριθμό πρωτ: 13743 από 20/06/2011 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου κ. Μαρίας Βακονδίου - Λυκούδη, που επιδόθηκε 

στον καθ’ ένα από τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης  και 

κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη για 

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 18:30’ στο Δημοτικό Κατάστημα της Παύλου Καλλιγά 31, 

συνήλθε το Συμβούλιο σε νόμιμη Συνεδρίαση, όταν διαπιστώθηκε ότι κατά 

την έναρξη της συνεδρίασης υπήρξε η προβλεπόμενη, σύμφωνα με το όπως 

προβλέπεται από τον Ν. 3852/2010, απαρτία συγκεκριμένα:    

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ – ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ    Πρόεδρος 

ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ    Αντιπρόεδρος 

ΠΑΤΣΗ – ΜΠΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ   Μέλος 

ΒΛΑΜΗ ΜΙΧΑΗΛ                  » 

ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ         » 

ΑΠΟΝΤΕΣ                  - 

 

Στη Συνεδρίαση παρέστη για την τήρηση των πρακτικών της 

Συνεδρίασης  η υπάλληλος του Δήμου κ. Ιωαννίδου Αργυρούλα.  

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο   Η.Δ. 

Εισήγηση για επανέγκριση και επιπλέον τοποθέτηση ειδικά 

διαμορφωμένων πλαισίων προβολής ενημερωτικών εντύπων. 

  

Για τη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης βάσει της απόφασης ………………………….. 

του τότε Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις του 

Ν.2946/2001, άρθρο 1. παράγραφος 2, παρά μόνο στον Αθλητικό Όμιλο 

Φιλοθέης (ΑΟΦ) και στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Φιλοθέης (ΑΟΑΦ) 

κατά την περίοδο διεξαγωγής αθλητικών αγώνων. Επιτρέπεται όμως η 

προβολή ενημερωτικών εντύπων σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια. Ως τέτοιο 

πλαίσιο, τουλάχιστον  την τελευταία δεκαετία , είχε επιλεγεί η «βαρέλα» 

πρακτική, οικονομική στην κατασκευή, πλην όμως λόγω σχήματος χρειάζεται 

θέση περίοπτη. (Προτείνουμε ως εναλλακτικά δυο σχέδια).   

«Βαρέλες» σήμερα υπάρχουν στις παρακάτω θέσεις: 

1) Πλατεία Δροσοπούλου 

2) Πλατεία Κορυζή 

3) Συμβολή των οδών Θράκης & Καποδιστρίου 

4) Συμβολή των οδών Θησέως & Αριάδνης 

5) Συμβολή των οδών Νιόβης & Αριάδνης 

6) Συμβολή των οδών Θράκης & Ελληνικού Στρατού  

Γκρεμίστηκαν για λόγους που δε γνωρίζουμε αλλά χρειάζονται στις παρακάτω 

θέσεις:  

Α) Συμβολή οδών Βασιλ.Γεωργίου, Ρέας και 25ης Μαρτίου (αντί βαρέλας 

μπορεί να μπει το εναλλακτικό σχέδιο 1 ή 2 . 

Β) πλατεία Σιαδήμα (βαρέλα πλάι στον τηλεφωνικό θάλαμο ή το εναλλακτικό 

πλαίσιο Νο 1 ή 2 στην άλλη πλαϊνή πλευρά του πέτρινου περίπτερου). 

Γ) Είσοδος Πάρκου (Πλατείας) Εθνικής Τραπέζης (προτείνεται βαρέλα 

αριστερά της εισόδου. 

Δ) Στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Δέλτα, η εικαστική 

παρέμβαση της Ε. Βορδώνη αποκλείει τοποθέτηση οποιουδήποτε πλαισίου, 

ανακοινώσεων (νομίζουμε). 



Αντ’ αυτής προτείνουμε κάποιο σημείο της συμβολής των οδών 28ης 

Οκτωβρίου, Νικολάου Ζαρίφη και Γρίβα Διγενή. 

Ε) Πλατεία Μαλαματιανού, απέναντι από την είσοδο του Δημοτικού 

Καταστήματος. Προτείνουμε το εναλλακτικό σχέδιο Νο 1 ή 2. 

Επί πλέον προτείνουμε :  

Α) Στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Νιόβης και Παύλου Νιρβάνα 

(βαρέλα δίπλα στο πεύκο). 

Β) Στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Λουκή Ακρίτα, απέναντι από την 

είσοδο της Παιδικής Χαράς (εναλλακτικό σχέδιο 1 ή 2). 

 

  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, αφού έλαβε 

υπόψη του  τις διατάξεις του άρθρου 83 και 89 του Ν.3852/2010, 

αποδεχόμενο την εισήγηση της Προέδρου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την επανεγκατάσταση βαρελών ενός εκ των δύο εναλλακτικών σχεδίων που 

παραθέτουμε στα παρακάτω σημεία:  

Α) Συμβολή οδών Βασιλ.Γεωργίου, Ρέας και 25ης Μαρτίου (αντί βαρέλας 

μπορεί να μπει το εναλλακτικό σχέδιο 1 ή 2 . 

Β) πλατεία Σιαδήμα (βαρέλα πλάι στον τηλεφωνικό θάλαμο ή το εναλλακτικό 

πλαίσιο Νο 1 ή 2 στην άλλη πλαϊνή πλευρά του πέτρινου περίπτερου). 

Γ) Είσοδος Πάρκου (Πλατείας) Εθνικής Τραπέζης (προτείνεται βαρέλα 

αριστερά της εισόδου. 

Δ) Στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στεφάνου Δέλτα, η εικαστική 

παρέμβαση της Ε. Βορδώνη αποκλείει τοποθέτηση οποιουδήποτε πλαισίου, 

ανακοινώσεων (νομίζουμε). 

Αντ’ αυτής προτείνουμε κάποιο σημείο της συμβολής των οδών 28ης 

Οκτωβρίου, Νικολάου Ζαρίφη και Γρίβα Διγενή. 

Ε) Πλατεία Μαλαματιανού, απέναντι από την είσοδο του Δημοτικού 

Καταστήματος. Προτείνουμε το εναλλακτικό σχέδιο Νο 1 ή 2. 



Επί πλέον προτείνουμε :  

Α) Στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Νιόβης και Παύλου Νιρβάνα 

(βαρέλα δίπλα στο πεύκο). 

Β) Στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Λουκή Ακρίτα, απέναντι από την 

είσοδο της Παιδικής Χαράς (εναλλακτικό σχέδιο 1 ή 2). 

 

Το απόσπασμα αυτό πήρε αριθμό 17. 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 21:30΄.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 

από την Πρόεδρο. 

 

                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

 

 

           ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ 


