
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  12-10-2020  4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 12ην του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος 

Δευτέρα και ώρα 11:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 14064/8-10-2020 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.  

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. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση 

Μουράντ Αικατερίνη. 

Την απούσα κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, ο οποίος προσήλθε στο 8ο θέμα της Η.Δ. 

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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος. 

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

Γεώργιος. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 60/12-10-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 14566/19-10-2020 
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τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩΗ8-ΞΟ9



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

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  19Ο Η.Δ. 

Απομάκρυνση & αντικατάσταση δένδρων επί των οδών 

Αγ. Δημητρίου αρ.21 και Παναγή Ζερβού αρ.1,  στην Κοινότητα Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 7/10/2020 Έκθεση Αυτοψίας του 

δασοπόνου του Δήμου μας Λαφτσή Παναγιώτη, περί απομάκρυνσης & αντικατάστασης δένδρων επί των 

οδών Αγ. Δημητρίου αρ.21 και Παναγή Ζερβού αρ.1, στην Κοινότητα Ψυχικού, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

  

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

                    Ταχ. Διεύθυνση Καλλιγά  31 

                    Ταχ. Κώδικας : 15237 Φιλοθέη 

                    Πληροφορίες : κ. Λαφτσής 

                    Τηλ.2132014506 

                    fax: 210 6838325       

        ΠΡΟΣ: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης      
                              Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 
                             Τμήμα Πρασίνου & Περιβαλλοντικών  
                             Θεμάτων  

 

                                               ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ                 

ΘΕΜΑ : Απομάκρυνση & αντικατάσταση δέντρων επί του πεζοδρομίου             

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7390/03-06-2020 αίτησης του κ. Ιωάννη Κοντέλλη και της κας 

Πηνελόπης Κατσάτου   σήμερα 07/10/2020  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:45 π.μ. μετέβην 

στην οδό  Αγ. Δημητρίου 21 και Παναγή Ζερβού 1  στη Δημοτική  Κοινότητα  Ψυχικού  

Κατά την αυτοψία διαπίστωσα ότι: 

 Κατά μήκος της οδού Αγ. Δημητρίου και επί του πεζοδρομίου  φύονται δύο ροβινίες  

ένας πυράκανθος (θάμνος) και δύο πικροδάφνες.  

Εντός της ρωγμής εμφανίζονται σημεία σήψης καθώς και προσβολής από ξυλοφάγα. 

1. H   ροβινία   αριστερά της εισόδου   έχει ύψος 2 - 2,5 m και διάμετρο κορμού 20 - 25 

cm. Παρατηρούνται  έντονα τα σημάδια σήψης καθώς και η προσβολή από ξυλοφάγα η δε 

κόμη της είναι ατροφική.   

2. Στη  ροβινία που φύεται πλησίον της οδού  Παναγή Ζερβού με ύψος 3,5 - 4 m και με 

διάμετρο κορμού 25-30 cm περίπου,  έχει δημιουργηθεί  έντονη εσοχή πλάτους 4 - 5 cm 

καθώς  και αποφλοίωση  κατά μήκος του κορμού έως την πρώτη διακλάδωση. 

ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩΗ8-ΞΟ9



Ο πυράκανθος (ακανθώδης θάμνος  ακαθορίστου σχήματος)  δεν προσφέρεται για 

φυτεύσεις σε πεζοδρόμια και σε διαβάσεις  πεζών διότι δυσχεραίνει την διέλευση.  

Οι δύο πικροδάφνες είναι μεγάλες και εύρωστες. 

Σε όλο το μήκος της οδού κυρίαρχο δένδρο της δενδροστοιχίας είναι η ροβινία, η οποία 

εναλλάσσεται  με πικροδάφνες.  

Στο ακριβώς απέναντι πεζοδρόμιο διαταράσσεται η συνέχεια της ροβινίας  και υπάρχει 

δενδροστοιχία αποτελούμενη  αμιγώς από  νεραντζιές. 

                   Ο διενεργήσας την αυτοψία 

                                                                                               Λαφτσής Παναγιώτης 

                                                                    Δασοπόνος                

 

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, ως ισχύει, 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 7390/03-06-2020 αίτηση του κ. Ιωάννη Κοντέλλη, 

5. Την από 7-10-2020 Έκθεση Αυτοψίας δασοπόνου του Δήμου μας Λαφτσή Παναγιώτη, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2020 

 

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 4ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 12-10-2020 

              Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

            Ζερβός Νικόλαος 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

      Παπαχρόνης Γεώργιος 

      Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ψυχικό, 19-10-2020  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 

               ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΔ0ΒΩΗ8-ΞΟ9
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