
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 29ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10135/24-07-2020 

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 πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση-Μουράντ 

Αικατερίνη. 

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

Γεώργιος. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 36 

Λήψη απόφασης για την αποξήλωση ζαρντινιέρας στις οδούς Γ. Σεφέρη και Ψυχάρη της Κοινότητας του Νέου 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 37 

Κατασκευή τρισδιάστατης διάβασης επί της οδού Αγ. Δημητρίου στην συμβολή της με την οδό Διαμαντίδου, 

στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ψυχικό, 29-7-2020 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                 Αριθμ. Πρωτ: 10357 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95  

Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  

Πληρ. : Γ. Μούτσιος  

Τηλ. : 210 679 4000  

Fax : 210 672 2934  

Email : epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



 

 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 38 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για την μεταφορά περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας αρ.1 στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού». 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 4ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 39 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού με θέμα: «Λήψη 

απόφασης σχετικά με την πιλοτική τοποθέτηση σταθμών σίτισης για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε 

επιλεγμένα σημεία της Κοινότητας Νέου Ψυχικού». 

Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 40 

Λήψη απόφασης περί κοπής τεσσάρων ελιών επί της οδού Ν. Παρίτση αρ.50 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα: 

α) η εξουσιοδότηση στην Αντιδήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη να προβεί 

σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την κοπή μίας (1) ελιάς, 

β) η αντικατάσταση της ήδη μίας (1) κοπείσας ελιάς με άλλη ίδιας ηλικίας, η οποία θα φυτευθεί από την εν λόγω 

εταιρεία και η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής από την αιτούσα εταιρεία ύψους δύο χιλιάδων ευρώ 

(2.000,00€), η οποία θα επιστραφεί όταν αντικατασταθεί το δένδρο (ελιά),  

γ) η μεταφύτευση μίας (1) ελιάς εκ των υπολοίπων σε νέα θέση, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας Πρασίνου και 

σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και  

δ) τη μη κοπή των υπολοίπων δύο δένδρων (ελιών). 

 

ΘΕΜΑ 6ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 41 

Κατασκευή τρισδιάστατης σήμανσης επί της οδού Αγίας Φιλοθέης στη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


