
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  22-6-2020  2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα την 22ην του μηνός  Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 12:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
8386/23-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε τα 
θέματα της Η.Δ. 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, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους:
1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Ζερβό Νικόλαο,
4. Φωτιάδη Δημήτριο,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη,
7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη, 

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 
παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και Πετρίτση-Μουράντ 
Αικατερίνη.

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 
Μπονάτσος Χαράλαμπος και την απούσα κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη αντικατέστησε το 
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί το 15ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. Τα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ενέκριναν ομόφωνα.

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου 
Μούτσιος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  15Ο Η.Δ.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Κολλεγίου Αθηνών για τη διάνοιξη νέας πύλης 

επί της οδού Ομήρου Ντέιβις.

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 20/22-6-2020
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΩΟ2ΩΗ8-ΑΜΙ



Βάση της αίτησης του Ελληνο-Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κολλέγιο Αθηνών με Αριθμ. 
Πρωτ. 1932/07.02.2020 προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείνεται διάνοιξη νέας προτεινόμενης πύλης 
καθώς και μετακίνηση/μεταφύτευση τριών δένδρων.

Η αίτηση γίνεται σε συμβολές οδών της Κοινότητας Ψυχικού, για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση 
σε ώρες αιχμής της περιοχής γύρω από το σχολείο, και ως εκ τούτου, την μείωση εκπομπής ρύπων και την 
ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Προβλέπεται επίσης η διάνοιξη πύλης εισόδου/εξόδου πεζών και 
αυτοκινήτων επί της οδού Ομήρου Ντέιβις η οποία θα εξυπηρετήσει τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη 
είσοδο και έξοδο των μαθητών και την ομαλότερη ροή πεζών και αυτοκινήτων γενικότερα. 

Για την διάνοιξη της νέας αυτής προτεινόμενης πύλης απαιτείται η μετακίνηση τριών δένδρων που 
βρίσκονται εκτός του ακινήτου, στο δημόσιο χώρο. 

Προτείνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η αποδοχή της διάνοιξης της πύλης  με σκοπό την 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την μετακίνηση/μεταφύτευση των τριών δέντρων σε σημεία που θα 
υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου με τη δέσμευση ότι στην περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε 
κάποιο από αυτά, θα αντικατασταθεί άμεσα με τριπλάσιο αυτού αριθμό δένδρων, επίσης σε θέσεις που θα 
υποδείξει η υπηρεσία. 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,

4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1932/07.02.2020 αίτηση του Ελληνο-Αμερικάνικου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κολλέγιο Αθηνών,

μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάνοιξη νέας πύλης με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την 
μετακίνηση/μεταφύτευση των τριών δέντρων σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, 
με τη δέσμευση ότι στην περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε κάποιο από αυτά, θα 
αντικατασταθεί άμεσα με τριπλάσιο αυτού αριθμό δένδρων, επίσης σε θέσεις που θα υποδείξει η η Υπηρεσία 
Πρασίνου του Δήμου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2020
Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 22-6-2020

              Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
            Ζερβός Νικόλαος
            Φωτιάδης Δημήτριος
             Μπονάτσος Χαράλαμπος   

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
             Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος                         

Ψυχικό, 29-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΩΟ2ΩΗ8-ΑΜΙ



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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