
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  6-04-2021  4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και 

ώρα 11:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5365/02-

04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. 

και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

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 απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

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

παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απούσες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη και Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη.  

        Την απούσα κ.Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.   

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, στις 6-4-2021, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ.  ο Πρόεδρος διέκοψε την συνεδρίαση. 

Η διακοπείσα στις 06-04-2021 συνεδρίαση συνεχίσθηκε στις 12-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

και ο Πρόεδρος προέβη εκ νέου σε λήψη παρουσιών.  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                           ΑΔΑ:   
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 57/06-4-2021 
Μαραθωνοδρόμου 95       Αριθμ. Πρωτ.: 6095/15-04-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρεις 

(3) ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος και Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

Η κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.  

Τον απόντα κ. Ζερβό Νικόλαο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.  

Την απούσα κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος.  

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής κατά την συζήτηση των θεμάτων από 5ο Η.Δ. έως 12ο 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.  Παπαχρόνης Γεώργιος, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος. 

Ο Προέδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ζήτησε να συζητηθεί το 13Ο  θέμα Η.Δ. ως 5Ο θέμα Η.Δ., το 

14Ο θέμα Η.Δ. ως 6Ο θέμα Η.Δ. και το 15Ο θέμα Η.Δ. ως 7Ο θέμα Η.Δ. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ενέκριναν ομόφωνα. 

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

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  15ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρων σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού 

μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού κήπου Φιλοθέης (ΠΙΚΙΩΝΗ)» 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:                                                                        

Ο παιδικός κήπος Φιλοθέης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του φημισμένου αρχιτέκτονα και 

καθηγητή Δημήτρη Πικιώνη (1961- 1964). Χαρακτηρίστηκε «ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική 

προστασία και ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» (ΦΕΚ 514/Β/5-9-1983). Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος 

σαν παιδική χαρά στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Έχει έκταση 4,5 στρέμματα περίπου και χρήση παιδικής 

χαράς σύμφωνα με το ΒΔ της 7ης.12.1959 (Δ’ 22). Κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1961-1964 με τα σχέδια 

και υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη.  

Ο παιδικός κήπος Πικιώνη έχει δύο εισόδους, με την κύρια είσοδο να βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελ. 

Βενιζέλου και τη δεύτερη επί της οδού Εθνικής Τραπέζης. Στο νότιο και ανατολικό όριό του συνορεύει με το 

άλσος Πουλάκη.  

Στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση Παιδικού κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)», 

πραγματοποιήθηκε φυτοτεχνική μελέτη με γνώμονα τις Αρχές Αποκατάστασης Μνημείων και οι όποιες 
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προτάσεις τεκμηριώνονται με βάση φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες από την έκδοση «Ο Παιδικός Κήπος 

της Φιλοθέης Δημήτρη Πικιώνη» (2002).  

Η εν λόγω μελέτη έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 721629/81953/6097/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) 

απόφαση  της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ μετά από ομόφωνη 

γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) με αρ. πρακτικού 36/26.11.2020. 

Στην απόφαση αναλυτικά αναφέρεται η αφαίρεση δένδρων ως εξής: 

«…16. ….να αφαιρεθούν κατόπιν τα δένδρα που δεν υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό όπως Αγγελική, 

Αείλανθος (είδος χωροκατακτητικό), Μουριά, Φλαμουριά, Φίκος ροδίτικος, Κουτσουπιά.» και  

«…21…στους χώρους που αφαιρούνται δέντρα που γειτνιάζουν με την τεχνητή λίμνη, προτείνεται μία νέα 

φύτεση..».  

Στόχος βασικός από φυτοτεχνικής πλευράς ήταν η επαναφορά όσο το δυνατόν της αρχικής εικόνας 

και κατάστασης του Κήπου, όπως τον είχε δημιουργήσει και οραματιστεί ο Δ. Πικιώνης καθώς και η ανάδειξη 

των αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του Πικιώνη και η συμπληρωματική λειτουργία της φύτευσης ως προς 

αυτήν την αρχή. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η αφαίρεση και μόνο των ειδών που αναφέρονται στην 

απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ. 

Αναλυτικά και με βάση τα παραπάνω προτείνονται κοπές υφιστάμενων δένδρων στις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

1. Η αφαίρεση μίας κουτσουπιάς στην περίφραξη επί της οδού Βενιζέλου. 

 

2. Η αφαίρεση ενός αείλανθου στην περίφραξη επί της οδού Βενιζέλου. 
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3.  Η αφαίρεση ενός αείλανθου στο παρτέρι πάνω από τη λίμνη 

 

4. Η αφαίρεση ενός αείλανθου στη βορειοδυτκή πλευρά στο όριο με την οδό Ελ. Βενιζέλου.   
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5. Η αφαίρεση μίας συκιάς που βρίσκεται στη διαδρομή του νερού προς την τεχνητή λίμνη η οποία έχει 

πολλούς κορμούς και δημιουργεί πρόβλημα στις λιθοδομές και τις πέτρες. 

 

 
6. Η αφαίρεση τριών (3) μικρών μουριών και μίας (1) μικρής φλαμουριάς (φαίνεται στην τρίτη εικόνα μαζί με τη 

μία μουριά). 

   

 

 
7. Η αφαίρεση ενός (1) φίκου που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό όριο της π. χαράς. 
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Παράλληλα όμως, σύμφωνα με τη μελέτη, φυτεύονται νέα δένδρα, θάμνοι και αρωματικά με σκοπό την 

αποκατάσταση του χώρου στην πρώτη του μορφή και σύμφωνα με τις αρχικές επιλογές του Δ. Πικιώνη. Ακόμα 

περιλαμβάνεται μελέτη άρδευσης και προβλέπεται εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης άρδευσης 

συνολικά για όλον τον χώρο.          

  Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.  
        

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73  παρ.1  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν  

από το άρθρου 40 την παρ.3 του Ν.4735/2020, 

4. Την υπ’ αρ. 721629/81953/6097/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και 

Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ, 

5. Την γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) με αρ. πρακτικού 

36/26.11.2020, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κοπή των δένδρων στην Παιδική Χαρά «ΠΙΚΙΩΝ» στην Κοινότητα Φιλοθέης και την αντικατάστασή 

τους με άλλα, ως αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2021 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
             Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  

             Ζερβός Νικόλαος 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 4ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 06-04-2021 

              Φωτιάδης Δημήτριος 

       Παπαχρόνης Γεώργιος 

       Μπονάτσος Χαράλαμπος.   

             Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

      Σαμαρόπουλος Βύρων - Παύλος  

Ψυχικό, 15-04-2021              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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