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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-07-2022 7ης 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 22ην του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 

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

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10865/18-07-2022 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  π ε ρ ί  έ γ κ ρ ι σ η ς  ή  μ η  τ η ς  π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς 

χ ώ ρ ο υ  π ρ ο ς  τ η ν  Δ Ε Δ Δ Η Ε  Α Ε  γ ι α  τ η ν  κ α τ α σ κ ε υ ή 

υ π ο σ τ α θ μ ο ύ  σ τ η ν  Κ ο ι ν ό τ η τ α   Φ ι λ ο θ έ η ς. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7), 

παρόντες ήταν οι έξι (6) και απούσα η Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 
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     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: 

Θέτω υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 6908/13-05-2022 αίτημά 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ η οποία ζητά την παραχώρηση χώρου για την κατασκευή συνεπτυγμένου 
υποσταθμού στην Κοινότητα Φιλοθέης, στην πλατεία που περικλείεται από τις οδούς Ελ. 
Βενιζέλου, Νιόβης και Νιρβάνα (Ο χώρος διαστάσεων 5μ Χ 4μ που προτείνει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
υπάρχει στο σκαρίφημα). 

Επίσης παραθέτω υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου την αυτοψία του Αναπληρωτή 
Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και Πολιτικού Μηχανικού Στέλιου Βαλή, η οποία 
αναφέρει: 

      Στην περιοχή που ζητάει να δεσμεύσει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διαπιστώθηκε ότι ο χώρος:  

1. Είναι σε πολλή μικρή απόσταση από το πεζοδρόμιο και από το κοντινότερο παγκάκι 
της πλατείας, που σημαίνει ότι διέρχονται πεζοί και μικρά παιδιά.  

2. Είναι σε πολλή μικρή απόσταση από το σημείο που τοποθετείται το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, κάτι που αυξάνει την κίνηση μικρών παιδιών στον περιβάλλοντα χώρο κατά 
την διάρκεια των εορτών.  

3. Έχει πιθανότατα υπόγεια καλώδια δημοτικού φωτισμού της πλατείας (και του 
φωτιζόμενου χάρτη) που θα πρέπει να μετακινηθούν επειδή στον χώρο αυτό δεν θα 
έχουν δυνατότητα πρόσβασης τα συνεργεία του  Δήμου και πιθανόν   να υπάρχει και 
υπόγειο δίκτυο για το αυτόματο πότισμα που θα πρέπει να μετακινηθεί. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω τριών λόγων η Τεχνική Υπηρεσία αντιπροτείνει την 
τοποθέτηση του υποσταθμού σε μία νησίδα πρασίνου, απέναντι από το χώρο της πλατείας 
που ζητάει να δεσμεύσει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Στον εν λόγω χώρο δεν υπάρχει διέλευση και 
συνωστισμός πεζών (δεν διαθέτει πεζοδρόμιο) και είναι και σε μικρότερη απόσταση από τον 
υφιστάμενο μετασχηματιστή όπως παρουσιάζεται και στο σκαρίφημα. 

Συνοψίζοντας, καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης να γνωμοδοτήσει σε 
ποιό σημείο θα γίνει η κατασκευή του υποσταθμού λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί ο 
υποσταθμός να παραμείνει εναέριος στην θέση που είναι και να αντικατασταθεί ο παλιός 
μεταλλικός πύργος με ένα τσιμεντένιο δίστηλο που θα τοποθετηθεί ο μετασχηματιστής μέσης 
τάσεως.  

Κατόπιν να προωθηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει.  

  Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                      ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ          

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΗΣ                                                                                       
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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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 αυτοψία  του Αναπληρωτή Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και 

Πολιτικού Μηχανικού Στέλιου Βαλή, 

5. Το σκαρίφημα προτεινόμενων θέσεων του υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

   μετά από διαλογική συζήτηση, 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τοποθέτηση του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σε μία νησίδα πρασίνου, 

απέναντι από τον χώρο της Πλατείας η οποία περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Νιόβης 

και Νιρβάνα, που είχε ζητήσει να δεσμεύσει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Το ως άνω σημείο προτάθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στον εν λόγω χώρο δεν υπάρχει διέλευση και συνωστισμός 

πεζών ούτε πεζοδρόμιο.  

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 7ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την 22ην-07-

2022 

Φιλοθέη, 27-07-2022 

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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