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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-12-2020 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

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

σήμερα την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

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

αριθμ. πρωτ. 18095/14-12-2020 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 αξιοποίησης δεύτερης εισόδου από την οδό Κεχαγιά στο 

δημοτικό κατάστημα που έχει είσοδο από τον όροφο επί της οδ. Παύλου Καλλιγά 

31 με σκοπό να δημιουργηθεί θέση γραφείου. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε ότι:  

 

Στις 15 Μαΐου φέτος παραδόθηκε, αφού άδειασε, ο χώρος που είχε παραχωρήσει ο Δήμος 

Φιλοθέης στον Συνεταιρισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης και καθαρίστηκε.  Η είσοδος του 

Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Φιλοθέης προς τον όροφο από την πίσω πλευρά 



είναι από την οδό Κεχαγιά ενώ η τωρινή και μοναδική είσοδος είναι από την οδό Παύλου 

Καλλιγά 31 στην Πλατεία Μαλαματιανού. 

Για να γίνει πάλι λειτουργικός αυτός ο χώρος και να αξιοποιηθεί πρώτον ως γραφείο στον 

όροφο και δεύτερον ως αποθήκη στον ημιόροφο, χρήζει ανακαίνισης και πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί εκ νέου η είσοδος από την οδ. Κεχαγιά για ένα επιπλέον λόγο, αυτόν της 

εξόδου ασφάλειας. 

 

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 

Την ανακαίνιση της εισόδου του Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Φιλοθέης προς 

τον όροφο από την πίσω πλευρά από την οδό Κεχαγιά για να γίνει πάλι λειτουργικός αυτός 

ο χώρος και να αξιοποιηθεί πρώτον ως γραφείο στον όροφο και δεύτερον ως αποθήκη στον 

ημιόροφο. Ένας επιπλέον λόγος επαναλειτουργίας της εισόδου είναι αυτός της εξόδου 

ασφάλειας. 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 22/2020 

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  12ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την  
                      17η-12-2020  

Φιλοθέη, 22-12-2020  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  
  
Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ)  

 


