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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-06-2021 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (οδ. 

Παύλου Καλλιγά 31) σήμερα τη 17ην του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9620/15-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνης-Άλκηστης, 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 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

            ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί ανακατασκευής 

πεζοδρομίου και τοποθέτησης κιγκλιδώματος επί της οδού Μάρκου Ρενιέρη μεταξύ 

των οδών Κεχαγιά και Παύλου Καλλιγά στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν άπαντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), ως Πρόεδρος 

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του 

Δήμου κ. Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη δια περιφοράς μέθοδο, 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) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη δια περιφοράς μέθοδο όλοι οι 

Σύμβουλοι.  

 

Εισηγούμενη η Πρόεδρος είπε ότι: 

Στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Καταστήματος στη συμβολή των οδών 

Παύλου Καλλιγά 31 και Μάρκου Ρενιέρη στην Κοινότητα Φιλοθέης και ειδικά επί της οδού 

Μάρκου Ρενιέρη  στη δεξιά πλευρά ανόδου μεταξύ των οδών Κεχαγιά και Παύλου Καλλιγά το 

πεζοδρόμιο έχει υποστεί καθίζηση από την παράνομη στάθμευση οχημάτων. 

Είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που να αποτρέπουν την απαγορευμένη στάθμευση.  

Ήδη με τη με αριθ. 24/2019 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης έχουν 

τοποθετηθεί πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια στο οδόστρωμα μπροστά από τους βυθιζόμενους 

κάδους οικιακών απορριμμάτων και στην είσοδο του εστιατορίου «Παλιά Αγορά» και δεν είναι 

αρκετά αποτελεσματικά. Κατά το παρελθόν πολλάκις έχουν τοποθετηθεί πλαστικοί κώνοι και 

πλαστικά κολωνάκια. Δυστυχώς όμως καταστρέφονται από τα μεγάλα σε όγκο Ι.Χ. τύπου jeep 

καθώς και από τα ψυγεία φορτηγά ανεφοδιασμού των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

Προτείνεται συγκεκριμένα να επισκευαστεί το πεζοδρόμιο στο σημείο της οδού 

Μάρκου Ρενιέρη που προαναφέρθηκε. Αφού επισκευαστεί το πεζοδρόμιο να τοποθετηθεί 

κιγκλίδωμα στην άκρη του πεζοδρομίου, όπου δηλαδή, δεν υπάρχουν τα πλαστικά εύκαμπτα 

κολωνάκια και να μείνει ελεύθερη σαφώς και η διάβαση των Α.Μ.Ε.Α. 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018, 



3. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την επισκευή του πεζοδρομίου στο σημείο της οδού Μάρκου Ρενιέρη στη 

δεξιά πλευρά ανόδου μεταξύ των οδών Κεχαγιά και Παύλου Καλλιγά. Αφού επισκευαστεί το 

πεζοδρόμιο να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα στην άκρη του πεζοδρομίου, όπου δηλαδή, δεν 

υπάρχουν τα πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια και να μείνει ελεύθερη σαφώς και η διάβαση των 

Α.Μ.Ε.Α. 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω 

ενέργειες. 

                                        Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 23/2021 

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

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

 Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-

Άλκηστις (Πέννυ) 

Λύκου Μαρία-Ελένη 

 Κουτρουμπής Ιωάννης 

 Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως 

του Συμβουλίου της   

 

Κοινότητας Φιλοθέης τη 17η-06-2021  
                    

Φιλοθέη, 17 -06-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-

Άλκηστις (Πέννυ) 

 

 


