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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 19-5-2020  4

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Νέο Ψυχικό, σήμερα στις δέκα εννιά (19) του μηνός Μάιου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, 

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6300/14-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. καθώς και τις εισηγήσεις, και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις και 

επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη. 

Το Τοπικό Συμβούλιου του Νέου Ψυχικού αποτελούμενο από τους: 

1. Στρατηγό Νικόλαο – Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Σιγάλη Πολυξένη, 

3. Φασιλάκης Αριστείδης 

4. Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα 

5. Μπατζάκη Λουκία, 

6. Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη 

7. Μούρτο Γιώργο 

8. Γιαννίκο Βασίλειο 

9. Ζούπα Σοφία 

10. Τσάγκλα Διονύσιο 

11. Ουρανίτσα Ευάγγελο 

συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, 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’/11.3.2020) και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 

εγγράφου του Υπουργείου (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Ως εκ τούτου παρόντες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος τηλεφώνου (sms) και τηλεφωνικά 

δήλωσαν όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε απαρτία. 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο
 Η.Δ. 

«Λήψη απόφαση σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας  1 στην Δημοτική 

Κοινότητα Νέου Ψυχικού» 

Με βάση την από 20-5-2020 2
η
 εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, Στρατηγού Νικολάου 

Δημητρίου, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνημμένα με την με αριθμ. πρωτ. 

6300/14-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού Νικόλαος Στρατηγός εισηγούμενος το παραπάνω θέμα θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα 

εξής:                                      



«Με την αριθ. πρωτ. 49991/12-12-2002 απόφαση του τέως Νομάρχη Αθηνών είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 1 στη Κοινότητα Νέου Ψυχικού στην Αντωνιάδου 

Δέσποινα του Παναγιώτη. 

Το εν λόγω περίπτερο ήταν μισθωμένο στον Παπαβρανούση Δημήτριο με δικαίωμα εκμετάλλευσής του έως 

τον Μάρτιο του 2015. 

Την 30-08-2011 η δικαιούχος είχε ζητήσει τη μετατόπιση του περιπτέρου σε άλλη θέση αλλά δεν εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Την 23-12-2013 απεβίωσε η δικαιούχος και τον Μάιο του 2014 ο αντίκλητος της δικαιούχου (σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμ. 8840/2003 ειδικό πληρεξούσιο) παρέδωσε στο Δήμο τα κλειδιά του περιπτέρου καθώς ο μισθωτής 

θεώρησε ότι δεν είχε οικονομικό ενδιαφέρον. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το περίπτερο θεωρήθηκε κενωθέν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.45/02-03-2016 (αριθ. 

Πρωτ. 3386/08-03-2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε η προκήρυξη του. 

Την 14-06-2019 διενεργήθηκε ανοικτός φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του 

περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, ο οποίος κατέστη άγονος 

καθώς δεν υποβλήθηκε καμία οικονομική προσφορά. 

Μετά τα παραπάνω, προκύπτει ότι το περίπτερο επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 1 στη Λ. Δημοκρατίας 1 στη 

Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού δεν έχει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον στη θέση που βρίσκεται και για 

λόγο αυτό εισηγούμαι τη μετατόπιση του σε άλλη θέση. 

Επειδή κατά το παρελθόν είχε διερευνηθεί ως θέση τοποθέτησης περιπτέρου, η θέση επί της οδού 

Ξενοπούλου μεταξύ των οδών Βουτιερίδου & Στρ. Μακρυγιάννη, εισηγούμαι να διερευνηθεί η περίπτωση 

μετατόπισης του εν λόγω περιπτέρου στη θέση αυτή.» 

Κατόπιν τούτου, ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου όπως αποφασίσουν επί του θέματος.  

 

Ο σύμβουλος Φασιλάκης Αριστείδης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής: 

«Δεύτερο θέμα ψηφίζω ναι. Πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη θέση το περίπτερο γιατί είναι άσχημη η εικόνα 

ενός κλειστού περιπτέρου. Και  αν βρούμε μια άλλη θέση θα έχει οικονομικό όφελος ο δήμος από την 

ενοικίαση του». 

 

Η Σύμβουλος Σιγάλα Πολυξένη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής: 

 «Όσο αφορά την απομάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Δημοκρατίας 1 σίγουρα είναι μια 

κίνηση που θα έπρεπε να έχει γίνει καιρό πριν καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό και η εικόνα 

ενός εγκαταλειμμένου περιπτέρου σε μία τόσο πολυσύχναστη περιοχή δεν προσδίδει αξία και αίγλη. Σίγουρα 

η μεταφορά του αλλού  στο προάστιο μας θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον μίσθωσης και 

να είναι μια προσοδοφόρα επιχείρηση για τον Δήμο μας πληρόντας όλες τις προϋποθέσεις.» 

 

Ο Σύμβουλος Τσάγκλας Διονύσιος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ανέφερε τα εξής: 

«Ναι για την μεταφορά του Περιπτέρου. Δεν συμφωνώ ως προς τη μεταφορά του δίπλα σε 4 σχολεία, όπως 

προτείνεται στην εισήγηση “να εξεταστεί η δυνατότητα μεταφοράς του επί της οδού Ξενοπούλου”. Προσθέτω 

στην αρχή της πρότασης “να ΜΗΝ εξεταστεί ....”» 

  



Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Εγκρίνει την μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας  1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό 
της 4ης Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 
την 19

ης
  Μαΐου 2020 

 
Νέο Ψυχικό, 21-5-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σιγάλη Πολυξένη 
Φασιλάκης Αριστείδης 
Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα 
Μπατζάκη Λουκία 
Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη 
Μούρτο Γιώργο 
Γιαννίκο Βασίλειο 
Ζούπα Σοφία 
Τσάγκλα Διονύσιο 
Ουρανίτσα Ευάγγελο 
 

 


