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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-9-2021  

11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 9ην του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 13609/7-9-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε το θέμα της 

Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, συνήλθε σε συνεδρίαση, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ., κατόπιν δύο συνεχών 

προσκλήσεων όπου το Συμβούλιο δεν είχε απαρτία. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απούσες δύο (2) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η κ. Γρυλλάκη Μαρία, και 

η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικου κ. Ζερβός 

Νικόλαος. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 

 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Πάρνηθος 28  στη Δημοτική Κοινότητα 

Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 



 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 (« ρμοδιότητες σ μ ο  ίο   οινότητας άνω των τρια οσίων  ατοί ων   

το  ν.38 2 2     όπως τροποποι θη ε με το  ρθρο 8  το   .      2  8   πο  διέπει τη  ειτο ργία των 

 οινοτ των  το σ μ ού ιο της  οινότητας μετα ύ ά  ων διατ π νει  γν μη  αι προτάσεις για θέματα 

πο  αφορούν στ  την προστασία το  φ σι ού  αι πο ιτιστι ού περι ά  οντος  την ανα άθμιση της 

αισθητι  ς περιο  ν. 

Στο π αίσιο α τ ς της αρμοδιότητας μας  οινοποι θη ε  αι επισ νάπτεται η αίτηση  ατοί ο   αθ ς  αι 

η ΕΚΘΕΣΗ  ΥΤΟΨΙ Σ της  πηρεσίας πρασίνο   αι περι α  οντι  ν θεμάτων. 

το  Δασοπόνο  το  Δ μο  Παναγι τη Λαφτσ  

 

ΕΛΛΗ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΤΙ  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥ ΣΗ  Κ Θ ΡΙΟΤΗΤ Σ     ΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒ ΛΛΟ ΤΟΣ Κ Ι ΠΡ ΣΙ ΟΥ 

ΤΜΗΜ  ΠΡ ΣΙ ΟΥ  & 

ΠΕΡΙΒ ΛΛΟ ΤΙΚΩ  ΘΕΜ ΤΩ  

Τα . Δ νση  : Κα  ιγά 3  

Τα . Κ δι ας   : 15237 

Π ηροφορίες     : Παναγι της  Λαφτσ ς 

Τη έφωνο          : 2132014506 

Fax                     : 2132014514 

  

Φι οθέη  7 8 2 2  

  

    ΠΡΟΣ: Γρ. Σ μ ο  ίο  Κοινότητας 

                Ψ  ι ού   

  

ΕΚΘΕΣΗ  ΥΤΟΨΙ Σ 

το  Δασοπόνο  το  Δ μο  Παναγι τη Λαφτσ  

  

Θέμα: « ίτημα για   οτομία δένδρο  Πάρνηθος 28 στη Δημοτι    Κοινότητα  Ψ  ι ού  



 

 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.   6 2  2-7-2 2  αίτημα το   . Γ. Καρρά  την  7 8 2 2   διεν ργησα ε  νέο  

α τοψία στο πεζοδρόμιο της οδού  Πάρνηθος 28 στη Δημοτι    Κοινότητα  Ψ  ι ού. 

 Το ριζι ό σύστημα το  δέντρο  (σοφόρα  έ ει αν ψ σει το έδαφος προ εν ντας ε τεταμένες 

ρηγματ σεις στις π ά ες  αι το  ράσπεδο   το  πεζοδρομίο . (φωτ. . 

 Σε περίπτωση εργασι ν απο ατάστασης το  πεζοδρομίο  το ριζι ό σύστημα πρέπει να παραμείνει 

α   ητο.   

Παρα α ούμε για τις δι ές σας ενέργειες. 

  

  Ο διενεργ σας την α τοψία 

  

 Λαφτσ ς Παναγι της 

 Δασοπόνος               

 

Παρα α   τα μέ η το  Κοινοτι ού Σ μ ο  ίο  να αποφασίσο ν σ ετι ά. 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να μην γίνει κοπή του εν λόγω δέντρου παρά μόνο διεύρυνση της βάσης του και αποκατάσταση των 

πλακών του πεζοδρομίου που έχει ανασηκώσει και προωθεί την απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

για περαιτέρω ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 57/2021 

 φού σ ντά θη ε  αι αναγν σθη ε το πρα τι ό α τό   πογράφεται ως  ατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Θεοδωρίδου Θεοδοσία ( Θεώνη) 
 Βερροιοπούλου Καλλιρόη- Βαρβάρα (Λώρα)  

 Αλέξανδρος Καριώτης 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Μαλάμη Μαρία-Αλεξάνδρα (Μάρλη) 



  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  11ης Συνεδριάσεως του  

Σ μ ο  ίο  της Κοινότητας Ψ  ι ού την  

9ην-9- 2021  

Ψυχικό, 10-9-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


