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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-01-2023  1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (οδ. 

Παύλου Καλλιγά 31) την 27ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1229/23-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Διακοσταμάτη Μιχαήλ, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 

4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ 1ο  Η. Δ. 

Λ ή ψ η  α π ό φ α σ η ς  π ε ρ ί  κ ο π ή ς  δ έ ν δ ρ ο υ  κ α ι  θ ά μ ν ο υ  σ τ η ν    

ο δ ό  Κ α ρ α ο λ ή  &  Δ η μ η τ ρ ί ο υ  α ρ. 1 9  σ τ η ν   

Κ ο ι ν ό τ η τ α  Φ ι λ ο θ έ η ς. 

 

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

συμβούλων, παρόντες ήταν και οι επτά (7). 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ   

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα)                                        

     Λύκου Μαρία-Ελένη       

     Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ)      
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     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών 

Θεμάτων Φωτιάδης Δημήτριος και για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του Δήμου 

Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως από τα μέλη 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), Γιαβάσογλου Κωνσταντίνο και 

Κουτρουμπή Ιωάννη, 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 και δια ζώσης από τον Πρόεδρο Διακοσταμάτη 

Μιχαήλ, Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα), Λύκου Μαρία-Ελένη και Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα).                 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε ότι: 

Θέτω υπ’ όψιν των μελών του Συμβουλίου την από 07-12-2022 έκθεση αυτοψίας του 

γεωπόνου του Δήμου κ. Γεωργόπουλου Παναγιώτη περί κοπής δένδρου και θάμνου στην οδό 

Καραολή  και Δημητρίου αρ. 19 στην Κοινότητα Φιλοθέης: 

              

 

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

Φιλοθέη 07/12/2022 

 

    ΠΡΟΣ: Γραφείο Συμβουλίου Κοινότητας Φιλοθέης 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

 

του Γεωπόνου του Δήμου Παναγιώτη Γεωργόπουλου 

ΑΔΑ: Ρ1ΝΩΩΗ8-ΩΦΗ



 

Θέμα: «Κοπή δέντρου στην οδό Καραολή και Δημητρίου αρ. 19 της Κοινότητας Φιλοθέης» 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 18793/08-12-2022 αίτημα της κατασκευαστικής 

εταιρείας ISVARCHITECTS, διενήργησα αυτοψία στην οδό Καραολή και Δημητρίου αρ. 19 

της Κοινότητας Φιλοθέης, όπου διαπιστώθηκε ότι στην παραπάνω διεύθυνση φύεται ένα 

δέντρο(νεραντζιά) και ένας θάμνος (πικροδάφνη). Ο αιτών ζητά την αφαίρεση του δέντρου 

(νεραντζιά) ύψους περίπου 4 μέτρων προκειμένου να κατασκευαστεί είσοδος πάρκινγκ, 

όπως προκύπτει από την κάτοψη της υπ’αριθ.84454/25-11-19 αδείας (φωτ. 1, 2 & 3) και την 

απομάκρυνση του θάμνου, ο οποίος καλύπτει σχεδόν όλο το πεζοδρόμιο.  

Στην περίπτωση που κοπούν, θα πρέπει να αντικατασταθούν  μετά το πέρας των 

εργασιών  και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Παρακαλούμε το Συμβούλιο για τις ενέργειές του.    
                                                                 Ο διενεργήσας την αυτοψία 

                                                                                                      Γεωργόπουλος Παναγιώτης 

                                                                  Γεωπόνος  

 

Παρακαλώ τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Την αυτοψία του γεωπόνου του Δήμου, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η κοπή του δένδρου και του θάμνου και η αντικατάστασή τους σε σημείο που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου με έξοδα του ιδιοκτήτη στην Κοινότητα Φιλοθέης.  

 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01/2023 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Διακοσταμάτης Μιχαήλ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 1ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης τη 27ην-01-

2023 

Φιλοθέη, 01-02-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα)                            

Λύκου Μαρία-Ελένη 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) 

Κουτρουμπής Ιωάννης 

Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 
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