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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης /9-7-2019 έκτακτης συνεδρίασης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Αριθμός Απόφασης : 7 / 2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτάσεις για την σύνταξη τεχνικού προγράμματος έτους
2020.

Στην Πεντέλη, σήμερα, 9 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30
π.μ. στο Τοπικό
Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης
(Ηγ.Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη) συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την
Φ.4/β/Αριθ.Πρωτ 15133/9-7-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής
Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλας, επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του Ν.3552/2010 (ΦΕΚ Α΄87), στο Δήμαρχο και στους
Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και αναρτήθηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δημοτικής κοινότητας Πεντέλης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε(5) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα(04) μέλη:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα
Μπαχαρνίκου Ελένη
Αλεξόπουλος Ηλίας
Ζούνης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργόπουλος Κανέλλος

Το κατεπείγων προκύπτει στο ότι ληκτική ημερομηνία να παρθεί η
απόφαση ήταν η 9-7-2019 και η πρόσκληση για την λήψη της απόφασης
παρελήφθη από την πρόεδρο στις 8-7-2019.
Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραμματέα ο μόνιμος υπάλληλος
του Δήμου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου Δ.Ε 1 Διοικητικού .
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης
επί του 1ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης λέγει τα εξής:
Προκειμένου να γίνει και η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έτους
2020,
και η σύνταξη του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Πεντέλης προτείνω την
ένταξη των παρακάτω έργων:
1) Συντήρηση όλων των παιδικών χαρών της Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης και κάλυψη των δαπέδων τους με δάπεδο ασφαλείας.
2) Έργα οδοποιίας και ιδιαίτερα την συντήρηση των οδών που έχουν
υποστεί σοβαρές και επικίνδυνες σε ορισμένα σημεία, φθορές και
ιδιαίτερα :
α) Μοσχούλα, Απόλλωνος, Π. Ψαρρέα, Βας. Κων/νου, Λόντου, Ελ.
Μπαρμπουά, Ισμήνης,Β. Ουγκώ Σουρή.
β) Οικισμός Αγ. Δημητρίου ( Παπαφλέσσα, Κνωσού, Κιάφας, Δελφών
& Εθν. Αντίστασης έως Σκουζέ, Λυκούργου, Νίκης, Αγ. Δημητρίου,
Παπάγου, Παναγούλη.
3) Συντήρηση και επισκευή όλων των αγωγών ομβρίων και κυρίως το
γεφυράκι της οδού Παπαφλέσσα, και διευθέτηση ομβρίων στην οδό
Σπηλιάς από την Οδό Σακελαρίου έως την γέφυρα.
4) Διάνυξη οδού Ροδοδάφνης, τμήματος της Λόντου.
Ο Κος Ζούνης αφού έλαβε τον λόγω δήλωσε ότι συμφωνεί και ζητά να
προστεθούν στα έργα οδοποιίας την κατασκευή κρασπεδορείθρων σε όλο το
οδικό δίκτυο και επισκευή του παλιού προβληματικού, καθώς και την
ανανέωση της οδοσήμανσης, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ.
Ο Κος Αλεξόπουλος συμπλήρωσε και αυτός στις προτάσεις οδοποιίας τις
οδούς Βας. Παύλου και Βας. Κων/νου.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και
των συμβούλων Κου Ζούνη και Αλεξόπουλου , μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Εγκρίνει

Προκειμένου να γίνει και η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έτους 2020,
και η σύνταξη του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Πεντέλης την πρόταση
ένταξης των παρακάτω έργων:
1) Συντήρηση όλων των παιδικών χαρών της Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης και κάλυψη των δαπέδων τους με δάπεδο ασφαλείας.
2) Έργα οδοποιίας και ιδιαίτερα την συντήρηση των οδών που έχουν
υποστεί σοβαρές και επικίνδυνες σε ορισμένα σημεία, φθορές και ιδιαίτερα
:
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α) Μοσχούλα, Απόλλωνος, Π. Ψαρρέα, Λόντου, Ελ. Μπαρμπουά,
Ισμήνης,Β. Ουγκώ Σουρή.
β) Οικισμός Αγ. Δημητρίου ( Παπαφλέσσα, Κνωσού, Κιάφας, Δελφών
& Εθν. Αντίστασης έως Σκουζέ, Λυκούργου, Νίκης, Αγ. Δημητρίου,
Παπάγου, Παναγούλη.
3) Συντήρηση και επισκευή όλων των αγωγών ομβρίων και κυρίως το
γεφυράκι της οδού Παπαφλέσσα, και διευθέτηση ομβρίων στην οδό
Σπηλιάς από την Οδό Σακελαρίου έως την γέφυρα.
4) Διάνυξη οδού Ροδοδάφνης, τμήματος της Λόντου καθώς επίσης και τις
προτάσεις του Κου Ζούνη και Κου Αλεξόπουλου για να προστεθούν στα
έργα οδοποιίας η κατασκευή κρασπεδορείθρων σε όλο το οδικό δίκτυο και
επισκευή του παλιού προβληματικού, την ανανέωση της οδοσήμανσης,
σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ και την συντήριση των οδών Βας. Παύλου και
Βας. Κων/νου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπαχαρνίκου Ελένη
Αλεξόπουλος Ηλιας
Ζούνης Ιωάννης
ΚΑΠΡΑΛΟΥ-ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

