
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 6ην του μηνός Aπριλίου του έτους 2021, ημέρα 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, 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 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. 
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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.  

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. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  51 

Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας 

Ψυχικού με την μετατροπή του Άλσους 89 από χώρο κοινοχρήστου πρασίνου σε οικοδομήσιμο Ο.Τ.89 για την 

ανέγερση κατοικιών και γραφείων, κατόπιν της αιτήσεως της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για άρση ρυμοτομικού βάρους σύμφωνα 

με την υπ’ αρ.3627/2007 απόφαση του ΣτΕ. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η αποδοχή των ενστάσεων.  

Το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  52 

Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/58430/1184 από 7-11-2020 εγγράφου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Αίτηση τροποποίησης σχεδίου της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. λόγω 

άρσης ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση στο Ο.Τ.89 της Δ.Κ. Ψυχικού του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού». 

Εγκρίνεται ομόφωνα η απένταξη του Ο.Τ.89 από το ρυμοτομικό σχέδιο της Κοινότητας Ψυχικού, σύμφωνα και με 

την γνωμοδότηση των δικηγόρων. Το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 



 
 

ΘΕΜΑ 3ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  53  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με θέμα: «Λήψη απόφασης για 

εκ νέου παραχώρηση χώρου, στη συμβολή των οδών Πριγκηπίσσης Ελένης του Νικολάου και Στρατηγού Καλλάρη, 

κατόπιν αιτήματος του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.  

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

 

ΘΕΜΑ 4ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  54 

Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία της πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Γ. Καραϊσκάκη, Ρ. Φεραίου, 

Υψηλάντου και Αθ. Διάκου της σε ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1821. 

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

ΘΕΜΑ 13ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  55 

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

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 14ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  56 

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού επί του αιτήματος 

του καφέ-ζαχαροπλαστείου ΚΑΜΕΛΙΑ, περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην αυλή της 

οικίας ευρισκομένης επί του πεζοδρόμου Αλ. Διάκου αρ.3, δίπλα στο ζαχαροπλαστείο ΚΑΜΕΛΙΑ και στην πίσω 

πλευρά του κτηρίου όπου στεγάζεται το ΚΕΠ, με σκοπό να αποσυμφορηθεί ο πεζόδρομος από τα 

τραπεζοκαθίσματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 15ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  57 

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

«Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση παιδικού κήπου Φιλοθέης (ΠΙΚΙΩΝΗ)» 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή των δένδρων.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 58 

Λήψη απόφασης για κλάδεμα δένδρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.40 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  59 

Λήψη απόφασης για την κοπή προβληματικών δένδρων στο χώρο πρασίνου που περικλείεται από τους οδούς 

Υψηλάντου – Αθ. Διακού και Ρ. Φεραίου στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του πρώτου και δευτέρου δένδρου και  το κλάδεμα του τρίτου δέντρου (ευκάλυπτος).  

ΘΕΜΑ 7ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 60   

Λήψη απόφασης για την κοπή προβληματικoύ δένδρου επί της οδού Ψυχάρη και Καλαβρύτων στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

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



 
 

ΘΕΜΑ 8ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  61 

Λήψη απόφασης για την κοπή ξερών κορμών επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 6 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή των ξερών δένδρων.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης 62 

Λήψη απόφασης για την κοπή  δένδρου εντός του Οικολογικού Πάρκου στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 10ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  63 

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

Ψυχικού.  

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

 

ΘΕΜΑ 11ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  64 

Λήψη απόφασης για το κλάδεμα δένδρου επί της οδού Παπαφλέσσα αρ. 11 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

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

Αποσύρεται ομόφωνα. 

ΘΕΜΑ 12ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης  65 

Λήψη απόφασης για την κοπή ξερού δένδρου επί της οδού Μιστράλ στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

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

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


