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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-11-2020 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Φιλοθέης (Π.  Καλλιγά 31) 

σήμερα την 26ην του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

14:00’  συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 16652/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

θεμάτων Η.Δ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης στέγαστρου και καθίσματος στη στάση του 

Ο.Α.Σ.Α. «Πλατεία Δροσοπούλου» που διέρχεται η γραμμή 610 της Κοινότητας 

Φιλοθέης. 

 

Εισηγούμενη η Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε ότι: 

Η στάση «ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ» του λεωφορείου της κυκλικής γραμμής 610 Φιλοθέη-Αμπελόκηποι 
του Ο.Α.Σ.Α. δεν έχει στέγαστρο ούτε κάθισμα. Πολλοί άνθρωποι και μαθητές περιμένουν 
εκτός από το λεωφορείο και τα σχολικά λεωφορεία στο σημείο αυτό και είναι εκτεθειμένοι σε 
καιρικές συνθήκες όπως η βροχή. Προτείνεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 
στέγαστρου και καθίσματος. 

Παρακαλούνται τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 



Το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου του, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 

από τις διατάξεις των άρθρων 84, 89 και 90 του Ν. 4555/2018, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η στάση «ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ» του λεωφορείου της κυκλικής γραμμής 610 Φιλοθέη-Αμπελόκηποι 
του Ο.Α.Σ.Α. δεν έχει στέγαστρο ούτε κάθισμα. Πολλοί άνθρωποι και μαθητές περιμένουν 
εκτός από το λεωφορείο και τα σχολικά λεωφορεία στο σημείο αυτό και είναι εκτεθειμένοι σε 
καιρικές συνθήκες όπως η βροχή. Αποφασίζεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 
στέγαστρου και καθίσματος. 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 18/2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 Διακοσταμάτης Μιχαήλ 

 Λύκου Μαρία-Ελένη 
 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) Κουτρουμπής Ιωάννης 
 Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 
 Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  11ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την  
                     26η-11-2020  

Φιλοθέη, 11-01-2021  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  
  
Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ)  

 


