
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  9-12-2020  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου , του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη  και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 17445/4-12-2020 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 έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γαλάνης Δημήτριος.  

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. Ζερβός Νικόλαος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη. 

Λόγω απουσίας του Προέδρου, της συνεδρίασης προήδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη 

Ελένη.  

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

Γεώργιος. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                           ΑΔΑ: 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 69/9-12-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.:  17976/11-12-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ



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

την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με 

θέμα:«Λήψη απόφασης για τοποθέτηση θερμικών καμερών, δωρεά της Ζαριφόπουλος Α.Ε., στο 

πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την αναμόρφωση του άλσους 

Μπακογιάννη». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ψυχικού με θέμα:«Λήψη απόφασης για τοποθέτηση θερμικών καμερών, δωρεά της 

Ζαριφόπουλος Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την αναμόρφωση του 

άλσους Μπακογιάννη», η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-7-2020  

12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 31ην του μηνός Αυγούστου έτους 2020,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7:00’μ.μ. ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11338/26-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα 

συμμετείχε τηλεφωνικά. 

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

παρούσες ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ.Καριώτης Αλέξανδρος, και η Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Γαλάνης Δημήτριος, η Αντιδήμαρχος 

Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και η Δημοτική Σύμβουλος Φιλοθέης-

Ψυχικού & Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικου κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου 

Παναγιώτα Κωστούλα. 

2o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση θερμικών καμερών, δωρεά της Ζαριφόπουλος Α.Ε. , στο 

πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την αναμόρφωση του άλσους 

Μπακογιάννη. 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ



Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η πρόεδρος είπε: 

Στο πλαίσιο  της απόφασης  24/7-7-2020,  που έλαβε το Κοινοτικό Συμβούλιο και αφορά την ανάπλαση του 

άλσους Μπακογιάννη, η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προτίθεται να δωρίσει, να τοποθετήσει και να 

συντηρήσει όλο το σύστημα των θερμικών καμερών με σκοπό την πυρανίχνευση.  

Στο άλσος Μπακογιάννη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πεύκων και προς το παρόν δεν υπάρχει αρδευτικό 

σύστημα, κάτι που καθιστά πολύ εύκολο την πρόκληση πυρκαγιάς. 

Πρόκειται για δωρεά, που αφορά το πιο σύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης. 

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ειδικεύεται: 

στην τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων: 

-       Πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών  και τοξικών αερίων, 

-       Κατάσβεσης – με νερό (όλων των ειδών sprinkler και υδρονέφωση – water mist), με αφρό, με σκόνη, 

με κατασβεστικά αέρια όλων των ειδών, wet chemical για τις επαγγελματικές κουζίνες κ.α., 

-       Πυροσβεστικά υλικά – πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες κ.α. της θυγατρικής  εταιρίας ACON, 

-       Συστήματα Ασφαλείας έναντι παραβίασης και κλοπής στεγασμένων και ανοικτών χώρων, 

-       Συστήματα ελέγχου εισόδου – Access Control, 

-       Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης – CCTV, 

-       Μεγαφωνικά συστήματα για συνδυασμένη λειτουργία με την πυρανίχνευση ενός κτιρίου, καθώς και 

αυτόνομα για μηνύματα και μουσική, 

-       Συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης και ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων – BEMS, 

-       Εξειδικευμένα συστήματα ελέγχου και ενεργειακής εξοικονόμησης στα δωμάτια των ξενοδοχείων, στη 

Βιομηχανία κ.α. 

-       Συστήματα ενοποιημένης λειτουργίας (Integration) όλων ή και μέρους των παραπάνω συστημάτων σε 

κτιριακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Στα 48 χρόνια της λειτουργίας της η εταιρία έχει μελετήσει, προμηθεύσει και κατασκευάσει συστήματα σε 

ένα πολύ μεγάλο φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τραπεζών, πανεπιστημίων, μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων, αεροδρομίων, βιομηχανιών, εμπορικών  κέντρων, ξενοδοχειακών και τουριστικών 

χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων, 

πρατηρίων καυσίμων, δημόσιων και ιδιωτικών σταθμών στάθμευσης, και πολλά άλλα. 

 Τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια έχει  δώσει μεγάλη προσοχή στα βιομηχανικά - ενεργειακά έργα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Ενδεικτικά: ενεργειακά έργα (εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με 

φυσικό αέριο συνδυασμένου κύκλου, υδροηλεκτρικά έργα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κ.α.), τα οποία 

έχουn εκτελέσει στη χώρα μας και στο εξωτερικό: Πακιστάν, Ρουμανία, Συρία, Ιορδανία, Αλγερία, Αγγλία, 

Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Γκάνα και Νιγηρία. 

Στην Ελλάδα έχουν κατασκευάσει και συντηρούν συστήματα και στις εγκαταστάσεις του υπάρχοντος 

 αγωγού φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσήμβρια στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στα ΕΛΠΕ, 

ELPEDISON , το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, στο οποίο προμηθεύουν  και κατασκευάζουν τα συστήματα 

πυρανίχνευσης, ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης, ΑΤΤΙΚΟ Μετρό κ.α. 

 Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ



Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τοποθέτηση θερμικών καμερών – συστήματος πυρανίχνευσης, δωρεά της Ζαριφόπουλος Α.Ε. , στο 

πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 24/7-7-2020 που αφορά την αναμόρφωση του άλσους Μπακογιάννη και 

παραπέμπει το θέμα στον Δήμαρχο Φιλοθέης –Ψυχικού κ. Δημήτριο Γαλάνη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Γρυλλάκη Μαρία 
Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 

 Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μαρλη) 
 Λάβδα Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  12ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

31ην-8- 2020  

Ψυχικό, 4-9-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 

Περαιτέρω, θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 20-10-2020 Τεχνική 

Περιγραφή - Σημείωμα Αυτοψίας του Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτη 

Αργυρόπουλου περί της τοποθέτησης θερμικών καμερών και συστημάτων πυρανίχνευσης, στο πλαίσιο της με 

αριθμό 27/31.08.2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού που αφορά την αναμόρφωση του 

Άλσους Μπακογιάννη της Κοινότητας Ψυχικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

Με την υπ’ αριθμό 27/31.08.2020  Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, εγκρίθηκε η 
τοποθέτηση θερμικών καμερών και συστημάτων πυρανίχνευσης, στο πλαίσιο της με αριθμό 
24/07.07.2020 απόφασης που αφορά την αναμόρφωση του Άλσους Μπακογιάννη της Δημοτικής 
Κοινότητας Ψυχικού. 

Ο Πολιτικός Μηχανικός Αργυρόπουλος Παναγιώτης, κατόπιν εντολής της Δ/σης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και μετά από επικοινωνία με τους υπεύθυνους των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, προέβη σε αυτοψία προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης των 
θερμικών καμερών και των συστημάτων πυρανίχνευσης του Άλσους Μπακογιάννη, στο δώμα του κτιρίου. 
Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του δώματος του κτιρίου είναι ιδανικός και προσφέρεται για την εποπτεία του 
Άλσους Μπακογιάννη. 

H εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης θα γίνει μετά από την έγγραφη συγκατάθεση της 
διοίκησης και των αρμοδίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την συνεργασία των τεχνικών τους, με 
τους τεχνικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ



 
Σκαρίφημα περιοχής                       

                                                                                                Ο.Τ.60 Δ.Ε.ΨΥΧΙΚΟΥ              

                                                                   ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ       ΑΛΣΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ         

                                                                                                                        Ρ.Γ                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    ΟΔΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                          Ο.Τ.65 Δ.Ε.ΨΥΧΙΚΟΥ                                                     

 

Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20-10-20 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

 

Ν. ΨΥΧΙΚΟ 20-10-20 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

  

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 

4. Τις υπ΄ αριθμ. 24/2020 & 27/2020 αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με θέμα:«Λήψη 

απόφασης για τοποθέτηση θερμικών καμερών, δωρεά της Ζαριφόπουλος Α.Ε., που αφορά την αναμόρφωση 

του άλσους Μπακογιάννη». 

Παραπέμπεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2020 

                  

 

                                    

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ



 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

α.α. 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

             Ζερβός Νικόλαος 

 

ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 9-12-2020 

               Φωτιάδης Δημήτριος 

       Παπαχρόνης Γεώργιος 

             Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

      Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Ψυχικό, 11-12-2020              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΔΖΑΩΗ8-5ΣΗ
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