ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ
Αριθ. Αποθ. 32/2018
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Ν. ΠΕΝΣΕΛΗ
ΑΠΟ ΠΑΜΑ
Από ηο πρακηικό ηης 14ης Σακηικής σνεδρίαζης ηοσ σμβοσλίοσ
ηης Δημοηικής Κοινόηηηας Νέας Πενηέλης ηοσ Δήμοσ Πενηέλης
ΘΕΜΑ: «Κνπή δέληξνπ»
Σηη Νέα Πενηέλη , ζήμεπα , 5 Δεκεμβπίος, ημέπα Τεηάπηη και ώπα 19.30μ.μ., ζηα
γπαθεία ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Ν. Πενηέληρ, ζςνήλθε ζε ηακηική ζςνεδπίαζη ηο
Σςμβούλιο ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Ν. Πενηέληρ, καηόπιν ηηρ με απιθμ. ππωη.
20436/4825/29-11--2018 ππόζκληζηρ ηος Πποέδπος ηος, ζύμθωνα με ηα άπθπα 95
& 96 ηος Ν. 3463/2006 και απ. 67 ηος Ν.3852/10. Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη
απαπηία, δηλαδή ζε ζύνολο πένηε (5) μελών, βπέθηκαν παπόνηα ηα παπακάηω ηπία
[3] μέλη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.ΜΙΥΕΛΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟ
2.ΛΕΜΠΕΣΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ-ΥΡΗΣΟ
ΜΕΛΟ
3. ΦΛΙΝΣΡΑ ΩΣΗΡΙΟ
ΜΕΛΟ
ΑΠΟΝΣΕ
1. ΠΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΟ
ΜΕΛΟ
1.ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
ΜΕΛΟ
Τα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηην ςπάλληλο κα Λύγκα Παπαζκεςή

Ο κ.Ππόεδπορ ειζηγοςμένορ ηο 2ο θέμα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ, είπε ηα
εξήρ:

Η θ.ρρρρρρρρρρρρρρ κε αίηεζή ηεο θαη κε αξ.πξση. 17665/26-10-2018 δεηά
ηελ θνπή ηνπ πεύθνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ Παθιαγόλσλ 16,
γηαηί πξνθαιεί δεκηά ζην καληξόηνηρν θαη ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
ηδηνθηεζίαο ηεο.
Η Δ/λζε Τπνδνκώλ Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο,Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ
κε ην αξ.πξση. 17665/18688/7-11-18 έγγξαθό ηεο καο γλσξίδεη,όηη κεηά ηελ
απηνςία πνπ δηελήξγεζε δηαπίζησζε ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα δεκηώλ πνπ
πξνθαιεί ζην καληξόηνηρν θαη ζην ρώξν ζηάζκεπζεο θαη γη’απηό πξνηείλεη ηελ
αλαγθαηόηεηα θνπήο ηνπ δέληξνπ.
Εηζεγνύκαη ηελ θνπή ηνπ δέληξνπ.
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Σν πκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεληέιεο
1. Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ.Πξνέδξνπ.
2. Έιαβε ππόςε ηνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 17665/26-10-2018 αίηεζε
ηεο θ. ρρρρρρρρρρρρρρρρ θαζώο θαη ην ππ’ αξ.πξση. 17665 /18688/7-11-18
έγγξαθό ηεο Δ/λζε Τπνδνκώλ Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Καζαξηόηεηαο θαη
Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ Πξαζίλνπ.
Μεηά από η’αλσηέξσ ν θ.Φιίληξαο ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο ιέγνληαο όηη πξέπεη λα κελ θνπεί όιν ην δέληξν αιιά κόλν ην θιαδί πνπ
εκπνδίδεη η’ απηνθίλεηα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΕ
Σελ κε θνπή όινπ ηνπ δέληξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ
Παθιαγόλσλ 16 , παξά κόλν ηελ θνπή ηνπ θιαδηνύ πνπ εκπνδίδεη η’ απηόθίλεηα.
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 32/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΕΜΠΕΣΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ – ΥΡΗΣΟ ΜΕΛΟ
2. ΦΛΙΝΣΡΑ ΩΣΗΡΙΟ
ΜΕΛΟ

ΜΙΥΕΛΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ

