
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ                                        Αρ. Απόφασης : 8/23-3-2021     

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                   Αρ. Πρωτ. : 5169 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  
Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ  

ΤΚ 15451 
Τηλ.:2132014601 

Fax: 21036722859 
Email: a.drogiti@0177.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 23-03-2021  03ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Γ.Τερτσέτη αρ.44), 

σήμερα την 23ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00΄, συνήλθε σε συνεδρίαση 

το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4111/19-03-2021  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Στρατηγού Νικολάου – Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και 

δημοσιεύθηκε 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  1ο  Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την κοπή προβληματικών δένδρων  επί της οδού Κ.Παλαμά αρ. 8  

στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 
 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου εννέα  (09) Συμβούλων παρόντες και 

απόντες δυο (2) ήτοι: οι κ.κ. Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα και Μπατζάκη Λουκία 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ   

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος, ως Πρόεδρος             Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα 

Σιγάλα Πολυξένη,                                                         Μπατζάκη Λουκία   

Φασιλάκης Αριστείδης 

Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη 

Μούρτος  Γεώργιος  

Γιαννίκος  Βασίλειος  

Ζούπα Σοφία Αγγελική  

Τσάγκλας Διονύσιος  

Ουρανίτσας  Ευάγγελος  

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

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την δια περιφοράς μέθοδο, 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 
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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. 

Οι Σύμβουλοι απάντησαν με ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ 11.00 και 13.00.  

 Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με την δια περιφοράς μέθοδο οι σύμβουλοι κ.κ. Σιγάλα 

Πολυξένη, Φασιλάκης Αριστείδης,  Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη, Μούρτος  Γεώργιος, Γιαννίκος  

Βασίλειος, Ζούπα Σοφία – Αγγελική ,  Τσάγκλας Διονύσιος ,Ουρανίτσας  Ευάγγελος  

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

         Θέτω υπόψιν των μελών του συμβουλίου την  έκθεση αυτοψίας του του Δασοπόνου του Δήμου 

Παναγιώτη Λαφτσή , περί κοπής επικινδύνων δέντρων  επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 8 στη Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού.  

                                                           ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 
                         του Δασοπόνου του Δήμου Παναγιώτη Λαφτσή 
 
Θέμα: «Αίτημα για αντικατάσταση προβληματικών δέντρων  στην οδό Κ. . Παλαμά 8  στη  
Δημοτική  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού» 

       

                                            ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ                            

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 10844/07-08-2020 αίτησης της κας Τοπούζη Λαιλά σήμερα 

15/12/2020  ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:30 π.μ. διενήργησα αυτοψία επί της  οδού  Κ. Παλαμά  8  

στη  Δημοτική  Κοινότητα  Νέου Ψυχικού» και διαπίστωσα ότι:.  

 

α. Εντός παρτεριού το οποίο είναι εφαπτόμενο στην  μάντρα της ιδιοκτησίας,  φύεται πεύκο 

με  διάμετρο κορμού 60 cm, ύψος 10 μέτρα και κλίση 45ο περίπου προς το οδόστρωμα.  

Το ριζικό του σύστημα (τμήμα  του οποίου εξέρχεται της επιφάνειας του εδάφους) έχει 

προξενήσει ζημιές στην μάντρα. Η αναπόφευκτη κατά πάχος αύξηση των ριζών θα επιδεινώνει  

συνεχώς την κατάσταση.   

 

β.  Στην ευθεία και  εντός παρακείμενου παρτεριού φύεται νεαρό πεύκο με διάμετρο κορμού 

20 cm, ύψος 5 μέτρα περίπου και  κλίση 35ο προς το οδόστρωμα, με τμήμα  του ριζικού του 

συστήματος να  εξέρχεται της επιφάνειας του εδάφους.  

Στην πλήρη ανάπτυξή του το συγκεκριμένο δέντρο θα δημιουργήσει προβλήματα στην 

ασφάλεια και  κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στις γύρω από αυτό κατασκευές καθώς και 

στην αισθητική του χώρου.   

                                             Ο διενεργήσας την αυτοψία 

                                                    Λαφτσής Παναγιώτης 

                                                             Δασοπόνος     

     

  Ο Σύμβουλος Βασίλειος Γιαννίκος είπε: Ψηφίζω όχι και προτείνω την άμεση παρέμβαση ώστε τα δέντρα να 

έχουν την κλίση και το ύψος που πρέπει , προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος .  

     Επίσης η Σύμβουλος Πολυξένη Σιγάλα είπε : Συμφωνώ σε όλα έχοντας υπόψιν την έκθεση 

αυτοψίας του Δασοπόνου του Δήμου Π. Λαφτσή. Θα εκφράσω ωστόσο την επιθυμία μου να αντικατασταθούν 

με δέντρα λιγότερο επικίνδυνα και ανθεκτικά σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών μετά την υλοτόμηση 

των ξερών κορμών και δένδρων. 
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Ακόμα ο Σύμβουλος Διονυσίος Τσάγκλας είπε : Ψηφίζω ναι αν γίνει και αντικατάσταση των 

γερασμένων δέντρων. 

Τέλος οι Σύμβουλοι Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη και Μούρτος  Γεώργιος είπαν :Τα ξερά να 

κοπούν και να αντικατασταθούν.  

         Παρακαλώ τα μέλη του Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                     ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του 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 15/12/2020 Έκθεση Αυτοψίας του δασοπόνου του Δήμου μας  Λαφτσή Παναγιώτη, 

                                     μετά από διαλογική συζήτηση .  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

          Εγκρίνει την κοπή προβληματικών δέντρων επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 8  στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Ο σύμβουλος κ. Γιαννίκος Βασίλειος καταψηφίζει για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους. 

      Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στρατηγός Νικόλαος – Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό 

της 3ης Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

την 23ην Μαρτίου 2021 

Νέο Ψυχικό, ………….. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σιγάλα Πολυξένη 

Φασιλάκης Αριστείδης  

Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη 

Μούρτος Γεώργιος 

Γιαννίκος Βασίλειος                                                 

Ζούπα Σοφία Αγγελική                    

Τσάγκλας Διονύσιος  

Ουρανίτσας Ευάγγελος 
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