
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 22ην του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα 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, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ., επιδόθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα 

μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Αντιπρόεδρος, 

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 αποφάσεις 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. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  1 

Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.  που κατατέθηκε μετά την ανάρτηση που αφορά στην 

τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ψυχικού, με την θέση του Ο.Τ. 137 εκτός 

πολεοδομικού σχεδιασμού και τον ορισμό του ως μη οικοδομήσιμου και γνωμοδότηση για την εν εξελίξει 

διαδικασία τροποποίησης. 

α) Απορρίπτεται ομόφωνα η ένσταση της εταιρείας ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε. σύμφωνα με την γνωμοδότηση των δικηγόρων 

και τα αναφερόμενα στην εισήγηση και β) Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της 

Κοινότητας Ψυχικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/16-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι να 

απενταχθεί το Ο.Τ. 137 από το ρυμοτομικό σχέδιο τιθέμενο εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  2 

Λήψη απόφασης α) επί των ενστάσεων κατά της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 145 

της Κοινότητας Ψυχικού, που προωθείται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/27-7-2020 γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ 

και του συνοδεύοντος αυτής σχεδιαγράμματος , β) επί της πρότασης εκκίνησης διαδικασίας τροποποίησης του 

ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.145 της Κοινότητας Ψυχικού με τη θέση του εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού.  

α) Γνωμοδοτεί ομόφωνα ώστε να γίνουν δεκτές όλες οι ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά της επισπευδόμενης 

τροποποίησης, με βάση τη σχετική γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου,  β) απορρίπτει ομόφωνα  

την προτεινόμενη,  δυνάμει της υπ’ αριθμ. 54/27-7-2020 Γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και του συνοδεύοντος 

αυτήν διαγράμματος τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 145 της Κοινότητας Ψυχικού,  γ) εγρκίνει 

ομόφωνα να κινηθεί από τον Δήμο η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας 

Ψυχικού, προκειμένου να τεθεί εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού το Ο.Τ. 145 και να καταστεί νησίδα εκτός 

σχεδίου, ώστε να μείνει αδόμητο, αφού βρίσκεται στην καρδιά ενός χώρου πρασίνου ζωτικής σημασίας για την 

Κοινότητα του Ψυχικού, προκειμένου ο χώρος να διατηρήσει τη φυσιογνωμία που είχε ανέκαθεν, δηλαδή να 

παραμείνει δασικός χώρος πρασίνου και φυσικό διαχωριστικό όριο μεταξύ του αρχικού σχεδίου του Ψυχικού και 

της επεκτάσεως αυτού και δ) εγκρίνει ομόφωνα να τηρηθεί από τον Δήμο η διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.). 

Το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

ΘΕΜΑ 3ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  3 

Έγκριση τοποθέτησης καθρέφτη στην διασταύρωση των οδών Κρήτης & Σουλίου στη Δημοτική Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

ΘΕΜΑ 4ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  4 

Έγκριση τροποποίησης κοινόχρηστης ζαρντινιέρας επί της οδού Τερτσέτη αρ.6 της Δημοτικής Κοινότητας του 

Νέου Ψυχικού, για την εξυπηρέτηση εγκεκριμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  



 
 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  5 

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. 

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