
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  11-06-2021  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  

και ώρα 10:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

9083/07-06-2021 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 πέντε (5) και απόντες (2) ήτοι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση – Μουράντ 

Αικατερίνη.  

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος Η.Δ.  

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

κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος  ο οποίος προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ψήφιση του 3ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη λόγω αποχώρησης του Προέδρου.  

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, Παπαχρόνης Γεώργιος, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                           ΑΔΑ:  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 76/11-6-2021 
Μαραθωνοδρόμου 95      Αριθμ. Πρωτ.: 9728/17-6-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ω52ΔΩΗ8-2Θ9



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  11ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Τσάκωνα αρ. 13  στην Κοινότητα Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 18-3-2021 Έκθεση Αυτοψίας του Δασοπόνου 

του Δήμου κ. Λαφτσή Παναγιώτη, η οποία έχει ως ακολούθως:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση  : Καλλιγά 31 

Ταχ. Κώδικας   : 15237 

Πληροφορίες     : Παναγιώτης  Λαφτσής 

Τηλέφωνο          : 2132014506 

Fax                     : 2132014514                                                                   Φιλοθέη 18/03/2021 

  

                                 ΠΡΟΣ: Γρ. Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού   

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

του Δασοπόνου του Δήμου Παναγιώτη Λαφτσή 

  

Θέμα: «Προβληματικά δένδρα επί της οδού Εμμ. Τσάκωνα αρ. 13  στη Δημοτική  Κοινότητα 

 Ψυχικού» 

 

  Κατά την διενέργεια αυτοψιών την 18/03/2021, διερχόμενος από την οδό  Εμμ. Τσάκωνα αρ. 13 στη 

Δημοτική  Κοινότητα  Ψυχικού παρατήρησα ότι τα πεύκα που φύονται επί του πεζοδρομίου 

παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα: 

α) Δύο εξ αυτών που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της εισόδου του γκαράζ με διαμέτρου κορμού 40 

- 50 cm και μήκος > 10 m, έχουν αναπτυχθεί με κλίση 45ο περίπου προς την παρακείμενη ιδιοκτησία 

με αποτέλεσμα ο κύριος όγκος του να εισέρχεται στην παρακείμενη ιδιοκτησία (φωτ.1&2). 

Το γεγονός ότι: 

tel:2132014506
tel:2132014514
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1ον το κέντρο βάρους  του δέντρου, βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της ιδιοκτησίας προσεγγίζοντας 

επικίνδυνα το εντός αυτού κτίσμα,   

2ον το σημείο επαφής του δέντρου με την περίφραξη δέχεται  ισχυρές πιέσεις, με αποτέλεσμα να 

καταστρέφονται τα δομικά της  στοιχεία.  

3ον η φθορά που υφίσταται ο κορμός στο σημείο επαφής με την περίφραξη τον κάνει ευαίσθητο σε 

θραύση.   

4ον η ετήσια αύξηση του δέντρου θα επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση,   

καθιστά την διατήρηση αυτών των δέντρων επικίνδυνη. (φωτ.3,4)  

β) Επίσης σε παρακείμενο με στρεβλό κορμό πεύκο που φύεται ανάντη των παραπάνω παρατηρούνται 

ξηράνσεις κατά το  μεγαλύτερο μέρος του φυλλώματος και καχεξία στην κόμης του. (φωτ. 5).     

   Κατά την διάρκεια σύνταξης των αυτοψιών υποβλήθηκαν αντίστοιχα στο Δήμο η με αρ. 

πρωτ. 5289/01-04-2021 αίτηση από την εταιρεία SADE A.E. και η αρ. πρωτ. 5317/02-04-2021 αίτηση 

από την  κα Μαρία Βέλλιου. 

                Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                                                                       Ο διενεργήσας την αυτοψία 

                                                                                           Λαφτσής Παναγιώτης 

                                                                                                Δασοπόνος 

 

Περαιτέρω, το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού με την υπ’ αριθμ. 35/2021 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα 

την κοπή των δένδρων. 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης 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΄αριθμ. 35/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού, 

5. Την από 18-03-2021 Έκθεση Αυτοψίας του δασοπόνου του Δήμου μας  Λαφτσή Παναγιώτη, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

                              

tel:5289/01-04-2021
tel:5317/02-04-2021
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κοπή του ξερού δένδρου (πεύκο με στρεβλό κορμό), που αναφέρεται στο β΄ μέρος της έκθεσης 

αυτοψίας του γεωπόνου του Δήμου, στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. 

Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η κοπή των υπολοίπων δένδρων για λήψη σχετικής απόφασης.  

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2021 

 

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 5ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 11-06-2021 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

      Παπαχρόνης Γεώργιος 

      Αλεξοπούλου Αικατερίνη  

      Σαμαρόπουλος Βύρων - Παύλος  

Ψυχικό, 17-06-2021              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ω52ΔΩΗ8-2Θ9


		2021-06-22T10:12:48+0300
	Athens




