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                                                                        Αριθμ. Απόφ. 31/2019 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                   
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το  Πρακτικό 14/2018 της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας Νέας 

Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης 
 
 Στα Μελίσσια σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο στο Δημοτικό Κατάστημα 
Δήμου Πεντέλης, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου 
Πεντέλης, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 25499/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας  
προς τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.88/59846/21.08.2019)  . 
 
           Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και  τα  
επτά (7), ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                       
 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΓΚΙΖΙΑΚΗ-ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ                                          
 ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 
 ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
                                                                                                                                                                                      
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Σιρμποπούλου Ευθυμία. 
 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Πεντέλης, πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ζήτησε 
από τα μέλη αν συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες 
του εγγράφου. 

 
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος κατά την οποία το Συμβούλιο Κοινότητας 

Νέας Πεντέλης  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση της συζήτησης του θέματος λόγω του κατεπείγοντος 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, παρουσίασε την με αρ. πρωτ. 25009/6-

12-2019 αίτηση του 1ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Πεντέλης με θέμα: Παραχώρηση πλατείας Ηρώων 
Πολυτεχνείου Νέας Πεντέλης με την οποία ζητούν την διάθεση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Νέα 
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Πεντέλη, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 09:00 έως 17:00, για τη διοργάνωση μπαζάρ για ενίσχυση 
των παιδαγωγικών δράσεων του Συλλόγου. 

Για το σκοπό αυτό στην πλατεία ζητούν να  εγκατασταθούν ένα λυόμενο κιόσκι, 9 τ.μ περίπου, και 
τέσσερις πάγκους για τα προϊόντα τους καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.  
 Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και με τις 153/2011 και 222/2012 Αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας διατυπώνει γνώμη προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την παραχώρηση του χώρου. 
            Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής  απόφασης για τη διάθεση του ανωτέρω χώρου   αφού 
λάβετε υπόψη ότι προτεραιότητα έχουν οι εκδηλώσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.                                   
  Παρακαλούμε για την έγκριση. 
 
            Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού  άκουσε  την   εισήγηση  του Προέδρου και 
αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  των  άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
και την εις το εισηγητικό του θέματος αναφερόμενη νομολογία, μετά από διαλογική συζήτηση και την 
τοποθέτηση του κ. Φλίντρα Σωτήριου ότι δεν είναι αρνητικός στην παραχώρηση της πλατείας αλλά 
άλλη φορά οι Σύλλογοι και οι φορείς να καταθέτουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους ώστε τα αρμόδια 
όργανα να συνεδριάζουν εγκαίρως. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
             Την  παραχώρηση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Κοινότητα Νέας Πεντέλης, στο  1ο 
Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης για την πραγματοποίηση του ετήσιου μπαζάρ, το Σάββατο 14 
Δεκεμβρίου 2019  και ώρες από 09.00- έως 17.00   
 

 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                                                                                                                     
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ                1.ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                   2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                   3.ΓΚΙΖΙΑΚΗ ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ 
                                                                   4.ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 
                                                                   5.ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
                                                                   6.ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 


