
 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17090/4-11-2021 

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 άρθρο 77 του 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 έξι (6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη.  

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 τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος  και Αλεξοπούλου Αικατερίνη.  

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

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη λόγω αποχώρησης του Προέδρου.  

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ψυχικό, 9-11-2021 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                 Αριθμ. Πρωτ: 17282 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μαραθωνοδρόμου 95  

Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52  

Πληρ. : Γ. Μούτσιος  

Τηλ. : 210 679 4000  

Fax : 210 672 2934  

Email : epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



 
 

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

Γεώργιος. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   104 

Έγκριση τοποθέτησης ταχυφορτιστή ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχημάτων στον χώρο στάσης/στάθμευσης 

(πιάτσα) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ Φάρου Ψυχικού.  

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   105 

Έγκριση διαγράμμισης στην οδό Ναρκίσσου στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   106 

Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση κρηνών στις παιδικές χαρές και την συντήρηση των υπαρχουσών στην 

Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα. Παραπέμπεται στην Τεχνική Υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες.  

 

ΘΕΜΑ 4ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   - 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Βερενίκης αρ.6 και Άρκτου στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Αποσύρεται. 

 

ΘΕΜΑ 5ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   - 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Βύρωνος αρ.15 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   107    

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Έρσης αρ.3 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

Εγκρίνεται ομόφωνα :α) η αλλαγή της διεύθυνσης από Έρσης  αρ. 3 στο ορθό Αφαίας αρ. 3 και β) η κοπή του 

δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   108 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Κυριακίδου αρ.4 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

Αναβάλλετε προκειμένου να προσκομισθούν τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομής από την αιτούσα.   

 

ΘΕΜΑ 8ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   109 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Κονδυλάκη αρ.10 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή των δένδρων α) ενός ξερού κορμού, β) της μελιάς και γ) ενός ξερού κορμού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η διεύρυνση της βάσης και η αποκατάσταση των πλακών του πεζοδρομίου για το τέταρτο 

(4ο) δένδρο.  

 



 
 

ΘΕΜΑ 9ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   110 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου στη συμβολή των οδών Μαζαράκη και Βασ. Παύλου στην Κοινότητα 

Ψυχικού. 

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

ΘΕΜΑ 10ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   111 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη πέντε δένδρων επί της οδού Παπαναστασίου αρ.55 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

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

 

ΘΕΜΑ 11ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   112 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Πάρνηθος αρ.28 στην Κοινότητα Ψυχικού.  

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. Καλείται ο ιδιοκτήτης να προβεί σε εργασίες αποκατάστασης του 

πεζοδρομίου με δικές του δαπάνες και προσέχοντας ώστε να παραμείνει αλώβητο το ριζικό σύστημα.   

 

ΘΕΜΑ 12ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   113 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Πίνδου αρ.26Α  στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  

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

 

ΘΕΜΑ 13ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   114 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Στεφανάκου αρ.7 & Τρεμπεσίνας στην Κοινότητα 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή των δύο δένδρων (λεύκες) επί της οδού Τρεμπεσίνας και η αντικατάσταση τους 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πρασίνου.  

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του τρίτου δένδρου επί της οδού Στεφανάκου.  

 

ΘΕΜΑ 14ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   115 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Χατζηκωνσταντή αρ.3 στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου.  

Καλείται η Υπηρεσία Πρασίνου να προβεί στον καθαρισμό του δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   116 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ.52 στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η άμεση υλοτόμηση και η αντικατάσταση του με άλλο δένδρο και σε σημείο που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   117 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη προβληματικών δένδρων επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ.15 & 17 στην 

Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  



 
 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η παραπομπή της κοπής του δεύτερου δένδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

μειοψηφούσης της κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένης, η οποία ψηφίζει υπέρ της κοπής. Το πρώτο δένδρο αποσύρεται 

διότι ήδη έχει πέσει και υλοτομηθεί.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   118 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Ψυχικού. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

ψηφίζει υπέρ της κοπής του πρώτου και τρίτου δένδρου και κλάδεμα για το δεύτερο δένδρο. Οι κ.κ. Ζερβός 

Νικόλαος, Φωτιάδης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος ψήφισαν το κλάδεμα και των τριών δένδρων.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   119 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη προβληματικών δένδρων επί της οδού Μακρυγιάννη στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του πρώτου και δεύτερου δένδρου και το κλάδεμα του τρίτου δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 19ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   120 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Τσάκωνα αρ.14 στη Κοινότητα Ψυχικού.  

Εγκρίνεται ομόφωνα: α) η παραπομπή της κοπής του πρώτου δένδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο και β) η 

απόρριψη της κοπής του δεύτερου δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   121 

Λήψη απόφασης περί κοπής η μη δένδρου στη συμβολή των οδών Μάλεμε αρ.9 & Ρίμινι αρ.12 στην Κοινότητα 

Φιλοθέης. 

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

 

ΘΕΜΑ 21ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   122 

Λήψη απόφασης περί κοπής η μη δένδρων επί της οδού Ρίμινι αρ. 11 στην Κοινότητα Φιλοθέης.  

Αναβάλλεται για συμπλήρωση του φωτογραφικού υλικού.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   123 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη επικίνδυνου δένδρου επί της οδού Π. Μελά αρ. 3 στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού. 

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου.  

 

ΘΕΜΑ 23ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   124 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Παρίτση αρ. 13 στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου. Η κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη απέχει.   

 

 

 



 
 

ΘΕΜΑ 24ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   125 

Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη επικίνδυνων δένδρων επί της οδού Ρ. Φεραίου (κτ. Βαλλιάδη & Αθλ. Κέντρο) 

στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η κοπή των δένδρων.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   126 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Αγγ. Σικελιανού αρ. 17- 17Α στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού.   

Απορρίπτεται ομόφωνα η κοπή του δένδρου.  

  

ΘΕΜΑ 26ο  Η.Δ.  Αρ. Απόφασης   127 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων επί της οδού Oμήρου αρ. 25 στην Κοινότητα  Νέου Ψυχικού. 

Κρατείται.   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


