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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  25-5-2018  2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 25ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 

και ώρα 12:00΄, ύστερα από την με αριθμ. 6166/21-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη, δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο, 

2. Κανελλάκη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο, απόντα, αναπληρούμενο από τον κ. Ζερβό Νικόλαο  

3. Γάτο Γεώργιο – Αλκιβιάδη, 

4. Παπαγεωργίου Λεωνίδα, απόντα, 

5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

6. Τρέζου Μαρία-Ελένη,  

7. Δελακουρίδη Ιωάννη, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ζήτησε να συζητηθεί το 10ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. 

Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκρινε ομόφωνα. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης απεχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος 

Η.Δ. και επανήλθε μετά τη ψήφιση αυτού. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ζήτησε να συζητηθεί το 10ο θέμα Η.Δ. ως 1ο θέμα Η.Δ. 

Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενέκρινε ομόφωνα. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης απεχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος 

Η.Δ. και επανήλθε μετά τη ψήφιση αυτού. 

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

Γεώργιος. 

ΘΕΜΑ  10Ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρου επί της οδού Γρίβα Διγενή αρ.5  

στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 
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Η κα Τσακνάκη Ελένη, δημότης του Δήμου μας και κάτοικος στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, επί 

της οδού Γρίβα Διγενή αρ.5, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18998/10-9-2014 αίτησή της, αιτείτο την κοπή δένδρου 

στο πεζοδρόμιο της οικίας της. Με την υπ’ αριθμ. 41/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η μη κοπή του δένδρου επί της οδού Γρίβα Διγενή αρ. 5 στη Δημοτική Κοινότητα 

Φιλοθέης. 

Η αιτούσα δημότης επανήλθε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7880/26-5-2015 αίτησή της, με την οποία 

αιτείτο την κοπή δύο (2) δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οικίας της. Με την υπ’ αριθμ. 17/2015 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίσθηκε ομόφωνα να κρατηθεί το θέμα και να κληθούν η 

Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Πρασίνου να κάνουν άμεσα αυτοψίες. 

Στις 26-1-2016 και με αριθμ. πρωτ. 1140 η κα Τσακνάκη Ελένη κατέθεσε εκ νέου αίτηση περί κοπής 

δένδρου επί της οδού Γρίβα Διγενή αρ.5 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης. 

Στις 23-2-2016 ο γεωπόνος του Δήμου Μανόλης Χατζάκης και η Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου 

Αγγελική Δεληγιώργη μετέβησαν στην οδό Γρίβα Διγενή αρ.5 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης και 

συνέταξαν την ακόλουθη Έκθεση Αυτοψίας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ      

    Φιλοθέη 23/2/2016 
 ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

Θέμα: «Η με αρ. πρωτ. 1140/26-1-2016 αίτηση της κ. Τσακνάκη Ελένης , Γρ. Διγενή 5 Φιλοθέη» 

Σχετ: 1. Η με αριθμό 41/17-11-2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

          2. Η με αριθμό 17/14-7-2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ.  

          3. Το με αρ. πρωτ. 2714/24-2-2016 έγγραφο της αιτούσας 

 Η υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αγγελική Δεληγιώργη και ο υπάλληλος της 

Υπηρεσίας Πρασίνου Χατζάκης Μανόλης, κατόπιν προσκλήσεως της κας Τσακνάκη-Εγγλέζου Ελένης, 

ιδιοκτήτριας, ενός κτιρίου επί της οδού Γρίβα Διγενή 5 στην Φιλοθέη, (σε συνέχεια της αυτοψίας που 

διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2015), μεταβήκαμε σήμερα 23-02-2016 επιτόπου για να ελέγξουμε τα 

προβλήματα που δημιούργησαν στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας της οι ρίζες δύο δέντρων (πεύκα).   

Α) Στο αριστερό τμήμα του προκηπίου του ανωτέρω ακινήτου υπάρχει διαμορφωμένη υπαίθρια θέση 

στάθμευσης αυτοκινητου και δίφυλλη μεταλλικη πόρτα, (στηριζόμενη στον μαντρότοιχο επί της Ρυμοτομικής 

γραμμής) που εξυπηρετεί την θέση στάθμευσης, ανοιγόμενη προς τον εσωτερικό χώρο του ακινήτου.  

Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης αποτελείται από διάσπαρτες μαρμάρινες πλάκες εγκιβωτισμένες άνευ 

συνδετικού κονιάματος επί του φυσικού εδάφους.  

Στην προέκταση του δεξιού ορίου της πόρτας προς το πεζοδρόμιο υπάρχει φυτεμένο δέντρο (πεύκο) το 

οποίο όμως δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης αφού παραμένει το ελάχιστο 

πλάτος διέλευσης οχημάτων. 

Η απόσταση του δέντρου από το ρείθρο του πεζοδρομίου είναι σήμερα 1,20μ η οποία καλύπτει το 

ελάχιστο πλάτος της  ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και  είναι ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια, για τη 

συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους. 
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B) Στο μέσον περίπου του μαντρότοιχου επί της οδού Γρίβα Διγενή υπάρχει η μεταλλική καγκελόπορτα 

εισόδου πεζών. Στηρίζεται σε 2 εκατέρωθεν λιθόκτιστες κολώνες 0,5 μ Χ 0,5 μ και ύψους 2.00μ περίπου. Σε 

απόσταση περίπου 1.00μ από την είσοδο υπάρχει ομοίως ως ανωτέρω, φυτεμένο δέντρο (πεύκο) το οποίο 

όμως δεν εμποδίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών. 

Τα 2 δέντρα λόγω της μεγάλης ηλικίας τους, έχουν ανυψωθεί στην βάση τους (περισσότερο το δέντρο 

στην είσοδο των αυτοκινήτων και λιγότερο το δέντρο στην είσοδο της οικίας) και έχουν παρασύρει προς τα 

άνω τον περιβάλλοντα χώρο του πεζοδρομίου δημιουργώντας μικρή ανύψωση, η οποία δεν δημιουργεί 

κινδύνους αφού το πεζοδρόμιο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. 

Η ανύψωση της βάσης των δέντρων και η συνακόλουθη αύξηση της διατομής των ριζών τους έχουν 

επηρεάσει: α) Τα θεμέλια των κολώνων στήριξης της ανοιγόμενης θύρας στο χώρο στάθμευσης και της 

ανοιγόμενης θύρας πεζών, με αποτελεσμα να παρεκλίνουν οι κολώνες από την κατακόρυφη και να 

δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργία ανοίγματος των ανωτέρω θυρών και β) Ο συνδυασμός του φορτίου 

χρήσης των αυτοκινήτων επί των μαρμάρινων πλακών στο χώρο στάθμευσης και η αύξηση της διατομής των 

ριζών του δέντρου, έχουν δημιουργήσει τοπικές ανισοσταθμίες που εμποδίζουν την καλή λειτουργία των 

ανοιγόμενων θυρών της καγκελόπορτας (βλέπε φωτογραφίες). 

ΣΥΝΕΠΩΣ 

1) Στην περιοχή του πεζοδρομίου διασφαλίζεται η συνεχής και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών και 

των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και η  προσέγγιση του χώρου στάθμευσης από τα οχήματα και δεν 

απαιτείται  λήψη άλλων αναγκαίων μέτρων και  

2) Στην οικία και τα παρακολουθήματά της πρέπει να επισκευαστούν-τροποποιηθούν οι δυο μεταλλικές 

καγκελόπορτες (χώρου στάθμευσης και πεζών) ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα, 

ενώ πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν οι μαρμάρινες πλάκες του χώρου στάθμευσης.  

Τα δέντρα είναι υγιή και η παραμονή τους είναι εν δυνάμει συντελεστής εμφάνισης παρόμοιων 

προβλημάτων στο μέλλον. 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

Αγγελική Δεληγιώργη 

Τοπογράφος Μηχ.                     

Μανόλης Χατζάκης 

Γεωπόνος 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω Έκθεση Αυτοψίας, με την υπ’ 

αριθμ. 17/2016 απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα να κρατήσει το θέμα και κάλεσε την Τεχνική Υπηρεσία να 

λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης στο σπίτι (είτε της πόρτας, είτε της μάνδρας, είτε του 

πεζοδρομίου). 

 

Περαιτέρω, η κα Τσακνάκη Ελένη, με νέο αίτημά της, παρακαλεί για την κοπή του δένδρου επί της 

οδού Γρίβα Διγενή αρ. 5 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, διότι το δένδρο έχει ανασηκώσει τις πλάκες με 

αποτέλεσμα να γίνεται δυσχερής η πρόσβαση από και προς το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου αλλά και 

επικαλούμενη σοβαρούς λόγους υγείας, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα από Δημόσιο Νοσοκομείο. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 73  & 75 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις υπ’ αριθμ.41/2014, 17/2015 και 17/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τη μη κοπή του δένδρου επί της οδού Γρίβα Διγενή αρ. 5 στη Δημοτική Κοινότητα 

Φιλοθέης. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καλείται να προτείνει λύσεις στον ιδιώτη και να προβεί σε 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου από τυχόν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα δένδρα. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Νικόλαος απέχει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2018 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

              Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης 

              Τρέζου Μαρία-Ελένη 
              Δελακουρίδης Ιωάννης 

              Ζερβός Νικόλαος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 
στις 25-5-2018 

Ψυχικό,  4-6-2018 

 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

                  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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