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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 08-02-2021 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Π.  

Καλλιγά 31), σήμερα την 8ην του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 14:00’  συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Φιλοθέης, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1993/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 

 

ΘΕΜΑ 7ο  Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί εισήγησης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κοπής ή μη 

δένδρων στην οδ. Δάφνης αρ. 6 στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

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

συμβούλων παρόντες ήταν άπαντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), ως Πρόεδρος 

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 



     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

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

Δήμου κ. Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 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 33282/29-05-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Εισηγούμενη η Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε ότι: 

Θέτω υπόψη σας την από 07-01-2021 αυτοψία του δασοπόνου του Δήμου κ. Λαφτσή 
Παναγιώτη, για τα 4 τέσσερα πεύκα που φύονται επί του πεζοδρομίου της οδ. Δάφνης 6.  

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
  Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                    
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  & ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ      

               

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

 

του Δασοπόνου του Δήμου Παναγιώτη Λαφτσή 

 

Θέμα: «Αίτημα για υλοτομία  δέντρων  Δάφνης 6  στην Κοινότητα   Φιλοθέης» 

                   Σχετ.:   η με αρ. πρωτ. 383/11-01-2021 αίτηση.  

                       

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό την  07/01/2021 ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 16:00΄ μ.μ. διενήργησα αυτοψία επί του 
πεζοδρομίου της  οδού  Δάφνης 6 στην Κοινότητα  Φιλοθέης  
φύονται τέσσερα πεύκα και παρατήρησα ότι : 

1ον  Το πεύκο των φωτογραφιών Φ2,3,4 φύεται πλησίον της 
συρόμενης πόρτας εισόδου οχημάτων και το ριζικό του σύστημα 
ανασηκώνει τον οδηγό της με αποτέλεσμα να τείνει  να την 
καταστήσει μη λειτουργική. 



2ον το  πεύκο της φωτογραφίας Φ5 κλίνει προς την παρακείμενη 
κατοικία. Συνέπεια των κλαδεμάτων που έχει υποστεί για να μην 
εμποδίζει τους ηλεκτροφόρους αγωγούς, το κέντρο βάρος του 
δέντρου έχει μετατοπιστεί και προσεγγίζει επικίνδυνα την κατοικία. 

3ον Τα πεύκα της φωτογραφίας Φ6 έχουν μεγάλη κλίση προς τον 
χώρο των γηπέδων του τένις.    

Επειδή η κατάσταση των δένδρων κατά την πάροδο του χρόνου 
εξ αιτίας της ετήσιας αύξησής τους θα  επιδεινώνεται,  παρακαλώ για 
τις δικές σας ενέργειες. 

 

                                                                                Ο διενεργήσας την αυτοψία 

  

                                                           Λαφτσής Παναγιώτης 

                                                           Δασοπόνος   

Παρακαλούνται τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

4. Την από 07-01-2021 Έκθεση Αυτοψίας του δασοπόνου του Δήμου μας  κ. Λαφτσή 

Παναγιώτη, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ι. Εγκρίνει ομόφωνα να μην γίνει κοπή όλων των πεύκων επί του πεζοδρομίου στην οδ. 
Δάφνης 6, στην Κοινότητα Φιλοθέης και συγκεκριμένα: 

1ον) Να αφαιρεθούν οι πλάκες του πεζοδρομίου ώστε να απλωθεί το ριζικό σύστημα του 
πεύκου και να απορροφηθεί η πίεση της ράγας της πόρτας εισόδου της κατοικίας. 

2ον) Να υπάρχει διάστημα 2 μ. του πεύκου από το μπαλκόνι. 

3ο) Τα πεύκα προς τα γήπεδα τένις δεν έχουν επικίνδυνη κλίση και είναι υγιή. 

ΙΙ. Παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης. 

   Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9/2021 

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



Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  

 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 
 Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) Λύκου Μαρία-Ελένη 
 Κουτρουμπής Ιωάννης 
 Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 
Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του  
Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την  

                              8η-02-2021  
Φιλοθέη, 10-02-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ)  

 


