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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 8ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης και εισήγηση προς την ΤεχνικήΥπηρεσία περί οδοσήμανσης στην 

είσοδο της οδού Βεντήρη 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 το ανωτέρω θέμα είπε: 

Ο κ. Άρης Παπαδόπουλος την 11η-06-2021 έστειλε το e-mail που ακολουθεί: 

 Αγαπητή Πρόεδρε και αγαπητά μέλη,  

 Ήθελα απλώς να σας αναφέρω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της οδού Γ. 
Βεντήρη:  

Τα εισερχόμενα αυτοκίνητα (είσοδος από Λ. Κηφισίας) αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, 
γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, διότι:  

 Ο δρόμος είναι πολύ στενός,  
 Στα αριστερά υπάρχει τοιχίο προς το ρέμα, οπότε υπάρχει συχνή διέλευση 

κατοικιδίων,  
 Στα δεξιά το πεζοδρόμιο έχει πυκνή βλάστηση, οπότε οι πεζοί περπατούν - συνήθως 

- στο οδόστρωμα.  

Ίσως να βοηθούσε μία έντονη σήμανση στην είσοδο από Κηφισίας (αφού για τα σαμαράκια 
υπάρχουν πολλές, αντικρουόμενες απόψεις).  

Ασφαλώς, γνωρίζετε το θέμα πριν από εμένα και τα κυκλοφοριακά του προαστίου είναι 
δύσκολα.  

Παραμένω στη διάθεσή σας, αν μπορώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε ή να προβώ σε κάποια 
άλλη ενέργεια.   

Ευχαριστώ πολύ, 

 Άρης Παπαδόπουλος 

Προτείνεται να γίνει σήμανση με ταμπέλα της οδικής κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΑΡΓΑ» στο 
σημείο που η Λεωφ. Κηφισίας συναντά την παράλληλή της οδ. Στρέιτ και συγκεκριμένα επί 
της οδ. Στρέιτ πριν την στροφή προς την οδ. Βεντήρη. 



Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου 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 

Να γίνει σήμανση με ταμπέλα της οδικής κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΑΡΓΑ» στο σημείο που 
η Λεωφ. Κηφισίας συναντά την παράλληλή της οδ. Στρέιτ και συγκεκριμένα επί της οδ. Στρέιτ 
πριν την στροφή προς την οδ. Βεντήρη. 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για περαιτέρω ενέργειες. 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30/2021 

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) 

 

 


