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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-06-2022 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

Παύλου Καλλιγά 31) την 20ην του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8939/16-06-2022 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 του κατωτέρω θέματος 

Η.Δ.  

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Λ ή ψ η  α π ό φ α σ η ς  γ ι α  τ η ν  τ ο π ο θ έ τ η σ η  γ λ υ π τ ο ύ  σ τ η ν   

Π λ α τ ε ί α  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  τ η ς  Δ η μ ο τ ι κ ή ς  

Κ ο ι ν ό τ η τ α ς  Φ ι λ ο θ έ η ς. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά 
(7) συμβούλων παρόντες ήταν έξι (6), απούσης της Πάτση-Μπαχαριά Ελένης 
(Έλενας). 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του 

Δήμου Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

 

Εισηγούμενη η Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε: 

Με την από 13 Δεκεμβρίου 2021 επιστολή της προς τον Δήμο, η δημότης μας κ. 

Παπαλεξανδρή Ασπασία, κάτοικος της οδού Μακεδονίας της Φιλοθέης, διακεκριμένη γλύπτρια, 

έργα της οποίας βρίσκονται σε πολλές σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και μουσεία, δήλωσε 

προς τον Δήμο, ότι προτίθεται να προσφέρει ως δωρεά σύγχρονο γλυπτό της από ανοξείδωτο 

μέταλλο, το οποίο έχει ύψος 2,50 μέτρα και πλάτος 2,00 μέτρα, σχήμα τριγωνικό και κενά 

στην κατασκευή του, μέσα στα οποία υπάρχουν μεταλλικές φιγούρες με κόκκινο και μαύρο 

χρώμα. 

Το γλυπτό αυτό προτείνει να τοποθετηθεί στην Πλατεία Μακεδονίας, με σκοπό να αποκτήσει 

η εν λόγω Πλατεία εικαστικό ενδιαφέρον. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης 

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,  

4. Την από 13-01-2021 επιστολή της κ. Παπαλεξανδρή Ασπασίας προς τον Δήμο, το 

βιογραφικό της σημείωμα και φωτογραφία του γλυπτού της, 

 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την δωρεά της γλύπτριας κ. Παπαλεξανδρή Ασπασίας, για την τοποθέτηση 

γλυπτού της στην Πλατεία Μακεδονίας της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης. Το γλυπτό είναι 

από ανοξείδωτο μέταλλο, έχει ύψος 2,50 μέτρα και πλάτος 2,00 μέτρα, σχήμα τριγωνικό και 

κενά στην κατασκευή του, μέσα στα οποία υπάρχουν μεταλλικές φιγούρες με κόκκινο και 

μαύρο χρώμα. Η ίδια και η οικογένεια της θα αναλάβουν τη συντήρηση ως άνω έργου. 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την 20ην-06-

2022 

Φιλοθέη, 22-06-2022 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ 

(ΠΕΝΝΥ) 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Διακοσταμάτης Μιχαήλ 

Λύκου Μαρία-Ελένη 

Κουτρουμπής Ιωάννης 

Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 
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