
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός  Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 3762/12-3-2021 

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 απούσα μια (1) ήτοι η κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη. 

Την απούσα κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

κ. Σαμαρόπουλος Βύρωνας – Παύλος. 

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής κατά την συζήτηση των θεμάτων από 5ο Η.Δ. έως 31ο Η.Δ.  

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. Ζερβός Νικόλαος, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος. 
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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  6 

Έγκριση παραχώρησης δύο (2) επιπλέον θέσεων στάθμευσης για την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Βορείου 

Μακεδονίας στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  7 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με θέμα: «Συζήτηση και 

λήψη απόφασης για χρήση του περιφραγμένου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Δάφνης και 28ης Οκτωβρίου 

ως χώρος πάρκου σκύλων». 

Εγκρίνεται ομόφωνα η επιστροφή του θέματος στο Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, ώστε η εισήγηση να 

τεκμηριωθεί νομικά και θεσμικά.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  8 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με θέμα: «Λήψη απόφασης 

σχετικά με τη χρήση φυσητήρων σε ιδιωτικούς κήπους λόγω πρόκλησης ηχορρύπανσης». 

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραπομπή  του θέματος στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  9 

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση καθρέπτη έναντι του ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Κρατείται. 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  10 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Αγ. Δημητρίου αρ.2 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα: 

α) Η μη κοπή του πρώτου δένδρου (ροβίνια)  

β) Η παραπομπή της κοπής του δένδρου (ψευδοπιπεριά) στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

ΘΕΜΑ 6ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   11 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 32 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η μη  κοπή δένδρου. 

ΘΕΜΑ 7ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  12  

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 52 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κοπή και των τριών (3) δένδρων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος εγκρίνουν την κοπή 

των δύο δένδρων και απορρίπτουν την κοπή του τρίτου δένδρου. 

 

 

 



 
 

ΘΕΜΑ 8ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  13 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Εϋνάρδου αρ. 3 στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή δένδρου. 

 

ΘΕΜΑ 9ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  14 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Ι. Μεταξά  αρ. 15Α  στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

Εγκρίνεται ομόφωνα: 

α) Η μη  κοπή και των δύο (2) δένδρων. 

β) Η κοπή του κλάδου του δεύτερου δένδρου. 

ΘΕΜΑ 10ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  15 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Καμελίων αρ. 20  στην Κοινότητα Ψυχικού  

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

ΘΕΜΑ 11ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  16 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Κεχαγιά αρ. 1 στη Κοινότητα Φιλοθέης. 

Αναβάλλεται.  

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου να διερευνήσει αν το δένδρο μπορεί να τύχει θεραπείας. 

ΘΕΜΑ 12ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  17 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Γρ. Ξενοπούλου αρ. 10 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 13ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  18 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κων/νου στην Κοινότητα 

Φιλοθέης. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 14ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  19 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Π. Μελά αρ. 3 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η μη  κοπή δένδρου. 

ΘΕΜΑ 15ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Παρίτση  αρ. 65 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Αποσύρεται το θέμα διότι το δένδρο έχει ήδη κοπε λόγω της κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ» στις 17/2/2021 

 

ΘΕΜΑ 16ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  20 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Πίνδου αρ. 32  στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 17ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  21 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί των οδών Σεφέρη & Δόλασικ στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

 



 
 

ΘΕΜΑ 18ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  22 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Χάουλαντ αρ. 3  στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Κρατείται.  

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου να προβεί σε ενέργειες θεραπείας του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 19ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  23 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Χατζηευαγγέλου αρ. 17 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του πρώτου δένδρου. 

Κρατείται η κοπή του δεύτερου δένδρου. 

ΘΕΜΑ 20ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  24 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Χατζηευαγγέλου αρ. 19 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή και των δύο (2) δένδρων. 

ΘΕΜΑ 21ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  25 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Χρ. Σμύρνης αρ.47-49 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα: 

α) Το κλάδεμα του πρώτου δένδρου (πεύκο). 

β) Η μη  κοπή του δεύτερου δένδρου (ευκάλυπτος). 

ΘΕΜΑ 22ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  26 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Χρυσανθέμων αρ. 4 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή και των δύο (2) δένδρων (μουριές). 

ΘΕΜΑ 23ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  27 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Αγίου Δημητρίου αρ.50 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή των δένδρων.  

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου να προβεί στο κλάδεμα του δένδρων. 

ΘΕΜΑ 24ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  28 

Λήψη απόφασης για την κοπή του δέντρου επί της οδού Αδριανού αρ. 11 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 25ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  29 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Βασ. Παύλου αρ.44 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου.  

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου να προβεί στο κλάδεμα του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 26ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  30 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Διαμαντίδου αρ.57 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. 

ΘΕΜΑ 27ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  31 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Στρ. Καλλάρη αρ.33 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

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



 
 

ΘΕΜΑ 28ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  32 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Καρκαβίτσα αρ.8 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή και των τριών (3) δένδρων. 

ΘΕΜΑ 29ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  33 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Ξάνθου αρ. 31-33 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

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

ΘΕΜΑ 30ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  34 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού  Πάρνηθος αρ. 36 στη Κοινότητα Ψυχικού. 

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

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου με την εισήγηση να έχει συνημμένα εγκεκριμένο τοπογραφικό της Πολεοδομίας 

και την αδεία / κάτοψη της οικοδομής. 

ΘΕΜΑ 31ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  35 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της πλατείας Ελευθερίας στη Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα 

 

ΘΕΜΑ 32ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  36 

Λήψη απόφασης για διαγράμμιση επί της οδού Αγ. Σοφίας, στην πλαϊνή είσοδο του ιερού Ναού Αγίας Σοφίας 

στη Κοινότητα Νέου Ψυχικού, προς διευκόλυνση πρόσβασης στον προαύλιο χώρο του Ναού οχημάτων 

εκτάκτου ανάγκης. 

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

του κανονιστικού χαρακτήρα του θέματος. 

 

ΘΕΜΑ 33ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  37 

Λήψη απόφασης για σήμανση επί του πεζοδρομίου του ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, επί της οδού Αγγ. Σικελιανού, 

στη Κοινότητα  Νέου Ψυχικού, προς διευκόλυνση πρόσβασης στο Ναό ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

Εγκρίνεται ομόφωνα: 

 α) Η αλλαγή του τίτλου από «Λήψη απόφασης για σήμανση επί του πεζοδρομίου του ιερού Ναού Αγίας Σοφίας 

στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, προς διευκόλυνση πρόσβασης στο Ναό ατόμων με κινητικά προβλήματα» σε 

«Λήψη απόφασης για σήμανση επί του πεζοδρομίου του ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, επί της οδού Αγγ. Σικελιανού, 

στη Κοινότητα Νέου Ψυχικού, προς διευκόλυνση πρόσβασης στο Ναό ατόμων με κινητικά προβλήματα».  

β) Η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, λόγω του κανονιστικού 

χαρακτήρα του θέματος. 

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


