
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-1-2021  1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 22ην του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 

Παρασκευή  και ώρα 11:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με 

αριθμ. πρωτ. 928/18-1-2021  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.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι οι κ. Ζερβός Νικόλαος. 

Τον απόντα κ. Ζερβό Νικόλαο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Μπονάτσος 

Χαράλαμπος, ο οποίος προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

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 μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Παπαχρόνης Γεώργιος. 
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  5Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας της «ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ-ΔΡΟΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» περί 

κοπής δένδρων επί της οδού Ν. Παρίτση αρ.50 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 6737/22-05-2020 αίτησή της η εταιρεία υπό την επωνυμία: 

«ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ-ΔΡΟΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε.»  και έδρα επί της οδού Ανθέων αρ. 30 στο Ψυχικό, ζήτησε να κόψει 4 

ελιές που υπάρχουν στο πεζοδρόμιο υπό ανέγερση τετραώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και πιλοτή, επί 

της οδού Παρίτση αρ. 50 στο Νέο Ψυχικό με σκοπό να διευκολυνθεί η εκτέλεση των εργασιών της. 

Με την  υπ’ αριθμ. 40/2020 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε: 1)  την αντικατάσταση 

ενός ελαιοδένδρου του οποίου διαπιστώθηκε η αυθαίρετη κοπή με άλλο ίδιας ηλικίας, το οποίο θα φυτευθεί 

από την ίδια αιτούσα εταιρεία, 2) την η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.000 ευρώ η οποία θα 

επιστραφεί στην αιτούσα εταιρεία, όταν θα αντικαταστήσει το δένδρο, 3) Την μεταφύτευση ενός 

ελαιοδένδρου σε νέα θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου και 4) την μη κοπή των υπολοίπων δύο ελαιοδένδρων. 

Με την υπ’ αριθμ. 17407/31-12-2020 ένσταση-αίτηση θεραπείας της η ως άνω εταιρεία συνυπέβαλε την 

εγκεκριμένη κάτοψη της PILOTIS της υπό ανέγερση οικοδομής στην οποία φαίνονται τα υφιστάμενα δένδρα 

καθώς και αυτό που ήδη έχει κοπεί και ζήτησε: 

1) Την μεταφύτευση από την αιτούσα με δαπάνες της των δένδρων που φαίνονται στις θέσεις 1, 2 και 3 της 

κάτοψης στην θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου, 

2) Την διατήρηση του ελαιοδένδρου που φαίνεται στην θέση 4 στην κάτοψη, 

3) Την φύτευση δυο νέων δένδρων στις θέσεις 5 και 6 της ίδιας κάτοψης.  

Ο λόγος για τον οποίο ζητούνται τα ανωτέρω είναι ότι στην πρόσοψη του οικοπέδου, η οποία έχει μήκος 14 

μέτρων, πρόκειται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια να δημιουργηθούν: ράμπα διέλευσης των οχημάτων προς 

το υπόγειο μήκους 3,09μ., ράμπα διέλευσης των οχημάτων προς στις θέσεις στάθμευσης της πιλοτής μήκους 

3,02 μ. και είσοδος πεζών και ΑΜΕΑ μήκους 1,5 μ.  

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, 
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3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.3 του 

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2021 

 

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 1ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού στις 

22-1-2021 

Ψυχικό, 2-2-2021 

            Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            Μπονάτσος Χαράλαμπος    

            Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

            Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

             

 
                    ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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