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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 08-03-2022  

                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη 

αρ.13), σήμερα την  8ην του μηνός Μαρτίου έτους 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00’ 

μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3076/ 01-03-2022  έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 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. 

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

παρόντες ήταν επτά (7),  ήτοι απαρτία  και η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Α.Γεωργιάδης   κάτοικος κοινότητας Ψυχικού. 

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

Δήμου Παναγιώτα Κωστούλα. 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρου επί της οδού Παπαναστασίου 47 βάσει της 

υπ´αρ. 59/9-9-2021 απόφασης  του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού για σύνταξη 

πληρέστερης έκθεσης αυτοψίας του γεωπόνου του δήμου. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

 

tel:59/9-9-2021


Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 («Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των 

τριακοσίων κατοίκων») του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 84 του 

Ν. 4555/2018 , που διέπει τη λειτουργία των κοινοτήτων, το συμβούλιο της 

κοινότητας μεταξύ άλλων διατυπώνει, γνώμη και προτάσεις για θέματα που αφορούν 

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της 

αισθητικής περιοχών. 

Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας μας κοινοποιήθηκε και επισυνάπτεται η αίτηση 

δημότη, καθώς και η ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ της υπηρεσίας πρασίνου και 

περιβαλλοντικών θεμάτων. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΚΩΝ 
 ΘΕΜΑΤΩΝ      

    
 
                                                   

Φιλοθέη 17/12/2021 
 

      ΠΡΟΣ: Γραφείο Συμβουλίου 
                                                                                    Κοινότητας Ψυχικού 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 

του Γεωπόνου του Δήμου Παναγιώτη Γεωργόπουλου  
 

 
Θέμα: «Αίτημα για προβληματικό δέντρο στην οδό Παπαναστασίου αρ. 47  στη Δημοτική  
Κοινότητα Ψυχικού» 
 

Σύμφωνα με την υπ αρ. 59/9-9-2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού  διενήργησα 

αυτοψία  στο πεζοδρόμιο της οδού  Παπαναστασίου  αρ. 47 στη Δημοτική  Κοινότητα  Ψυχικού. 

Παρατήρησα ότι  φύεται δέντρο (πεύκο),  με διάμετρο 60 cm  και ύψος 12 μέτρα και κλίση 30ο 

περίπου.       

Ο κορμός του έχει τοξοειδή ανάπτυξη  με αποτέλεσμα την μετατόπιση του κέντρου βάρους του 4 

μέτρα περίπου από την κατακόρυφο (φωτ. 1). 

Το ριζικό του σύστημα έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθιστώντας επικίνδυνη  την 

διέλευση των διερχομένων ( φωτ. 2 & 3).  

Μετά από τη αριθμό 59/9-9-2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού με την οποία 

ζητείται σαφής εισήγηση μας. Η από 17/12/2021 έκθεση του κου Λαφτσή Παναγιώτη ισχύει έως έχει 

και θα μπορούσα να προσθέσω ότι δεν προτείνουμε την υλοτόμησή του διότι δεν υπάρχουν 

σημάδια επικινδυνότητα του αλλά το πεύκο να κλαδευτεί προς την κλίση του και να παραπεμφθεί 

το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία για τη δυνατότητα αποκατάστασης του πλακόστρωτου. 



 
 Παρακαλούμε το Συμβούλιο για τις ενέργειές του.  

               

                                                                  Ο διενεργήσας την αυτοψία 

 

                                                              Γεωργόπουλος Παναγιώτης 

                                                                                                              Γεωπόνος  

 

 

 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

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 εγκρίνει την κοπή του δέντρου που φύεται επί της οδού Παπαναστασίου 47 

στην Κοινότητα Ψυχικού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 8/2022 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 Μαλάμη Μαρία Αλεξάνδρα (Μάρλη)  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη)  
Καριώτης Αλέξανδρος 

 Δανιήλ Ιωάννης 
 Λάβδα Ελένη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γρυλλάκη Μαρία 
Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  



Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

8ην- 03- 2022  

Ψυχικό, 09-03-2022  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 

 


