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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από τα πρακτικά της με αριθμ.20/2019 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθμ. Απόφασης: 226/2019 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην βελτίωση της Βιωσιμότητας 
των Δασών-Υποβολή πρότασης για την «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών 

Αλσυλλίων του Δήμου Πεντέλης» 
 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3 του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 24451/29.11.2019 έγγραφη 
πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
Είκοσι εφτά  (27) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ       ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
4. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
9.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
10.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
11. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
12. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
13.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
14.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
15.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      « 
16. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
17. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
18. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 
19.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ      « 
20.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
21. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    « 
22.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     « 
23. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     « 
25. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
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26.ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
27.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      « 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 
1.ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ (προσήλθε) 
2.ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ     ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  (προσήλθε) 
3.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ        «     
4.ΛΑΖΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   «  (προσήλθε 
5.ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ       «  (προσήλθε) 
6.ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      «  (προσήλθε) 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 1.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     2.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 3.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κολιός Μιχαήλ, κα Πολίτη Ελένη, κ. Τσουχνικάς Ηλίας, κα Λαζή -
Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα και κα Γκρέτσα Ελένη  προσήλθαν στο πλαίσιο των 
ενημερώσεων -ανακοινώσεων . 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα αποχώρησε κατά την διάρκεια 
συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.   
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σιώμος Βλάσης, κ. Κολιός Μιχάλης,  αποχώρησαν μετά την απόσυρση 
του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μούστρης Παναγιώτης, κ. Βορέας Γεώργιος, κ. Μωραϊτης 
Κωνσταντίνος,   κ. Τόλιος Νικόλαος,  
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι -Νέα Αρχή»  κ. Φειδοπιάστης Αντώνης, 
Ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι αυτού, κα Μαντέλη Θέκλα κα Γκρέτσα Ελένη, 
Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Πεντελήθεν» κ. Κατσικογιάννης Γεώργιος, 
Ο Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος  κος Τσουχνικάς Ηλίας, 
αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Πολίτη Ελένη και κα Μαρκαντώνη Φωτεινή   απεχώρησαν από την 
αίθουσα κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθαν 
κατά την διάρκεια συζήτησης του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

   

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία  για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην 

Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και περιβάλλοντος κ.Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία η οποία 

οποίος έθεσε υπόψη  των μελών του συμβουλίου την από 28-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης  του  Δήμου που έχει ως εξής : 

ΘΕΜΑ: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των 

Δασών- Υποβολή πρότασης για την πράξη «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών 

Αλσύλλιων του Δήμου Πεντέλης ».  
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Στο πλαίσιο  του Μέτρου 08- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την 
περίοδο 2014-2020- Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καλεί τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού ως δυνητικούς δικαιούχους για  την υποβολή προτάσεων 
έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν. 

2. Στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης 
ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών οι οποίες ορίζονται: α) oι πυρκαγιές, β) οι 
παθογόνοι οργανισμοί και γ) τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

3. Στο πλαίσιο του υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή 
και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με 
ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς. 

4. Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιφέρειας. 
5. Η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 53.000.000€. 
6. Η τελική προθεσμία του προγράμματος για την υποβολή της ολοκληρωμένης αναλυτικής 

πρότασης είναι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. 
7. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου Πεντέλης το οποίο εγκρίθηκε με 

την υπ΄αριθμ. 277/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει ενταχθεί στον Άξονα 1:Προστασία 
του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, στο Μέτρο 1.2 Υποδομές Περιβάλλοντος 
και Δημόσιας Υγείας, ο στόχος με κωδικό 1.2.5 ‘’Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως 
πρασίνου’’. 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

8. Ο Δήμος Πεντέλης είναι ορεινός δήμος και περιβάλλεται από περιαστικό πράσινο. Το 

μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Πεντέλης (το σύνολο της Δ.Ε. Πεντέλης και Νέας Πεντέλης εκτός 

μικρής έκτασης) εμπίπτει στις ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης.  

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
9. Ο Δήμος Πεντέλης, είναι δήμος με αρκετό πράσινο και κοινόχρηστους χώρους με 

πλούσια δασική βλάστηση, δάση χαλεπίου πεύκης, οι οποίοι εφάπτονται ή γειτνιάζουν με 
οικιστικές ζώνες και κατοικίες. Η βλάστηση από τα υψηλά δένδρα, τους θάμνους, την ποώδη 
βλάστηση, τα φρύγανα, τα ξερά κλαδιά και τα ξερά χόρτα, αποτελεί την καύσιμη δασική ύλη, η 
οποία και παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη και εξάπλωση μιας φωτιάς. Έτσι οι περιοχές µε 
πλούσιο εύφλεκτο υλικό αποτελούν ζώνες υψηλού κινδύνου για έκρηξη δασικών πυρκαγιών.  

10. Επιπλέον στο Πεντελικό Όρος με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή, τα τελευταία χρόνια 
έχουν εκδηλωθεί πολλές δασικές πυρκαγιές, oi οποίες έχουν αποδυναμώσει το δασικό πλούτο, με 
πρόσφατη αυτή που εκδηλώθηκε πέρυσι και εξαπλώθηκε στην περιοχή του Μάτι όπου υπήρχαν 
απώλειες ανθρωπίνων ζωών. 

11. Επιπρόσθετα στον δήμο μας υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε έργα και υποδομές τα οποία 
είναι απαραίτητα για την διαχειριστική οργάνωση των εντός σχεδίου πόλεως δασικών 
οικοσυστημάτων (αλσύλλια)  καθώς και την αντιπυρική προστασία των εντός σχεδίου πόλεως 
δασικών οικοσυστημάτων (αλσύλλια) 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

12. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά μπορεί να είναι: 
α. Κατασκευής ή και συντήρησης προστατευτικών υποδομών π.χ. σημεία υδροδότησης 

συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και βελτίωση δικτύου σημείων υδροληψίας, 
δασικά μονοπάτια, αντιπυρικές ζώνες. 
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β. Προληπτικών δασοκομικών χειρισμών π.χ. καθαρισμός βλάστησης, φύτευση λιγότερο 
εύφλεκτων δασικών ειδών, μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της 
βατότητας υφιστάμενων δρόμων αντιπυρικής προστασίας. 

γ. Εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης 
πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητήριων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών 
πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού.   
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

13. Εντός του οικιστικού υπάρχουν αστικά δάση τα οποία είτε είναι χαρακτηρισμένα με 
προεδρικά διατάγματα ως δάση είτε  ως Κ.Χ -Άλση τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. 
Αυτά αποτελούν και τους κυριότερους πνεύμονες οξυγόνου για τους κατοίκους του Δήμου ειδικά 
μετά  τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει το περιαστικό δάσος του . 

14. Μετά τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών καις στις τρεις δημοτικές κοινότητες 
διαπιστώθηκε ότι ιδιοκτησιακό καθεστώς υπέρ του δήμου που δεν επιδέχεται μεταβολή έχουν οι 
παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι- δάση, άλση  

α.  Κ.Χ. – Δασική Έκταση- Πευκοδάσος εκκλησίας Ζ. Πηγής- στην Δ.Κ. Μελισσίων. 
β.  Κ.Χ. -Δασική Έκταση- Πευκοδάσος επί των οδών Ζ. Πηγής, Σύμης, Μ. Μερκούρη και 

Γεννηματά στην Δ.Κ. Μελισσίων. 
γ.  Κ.Χ. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (έναντι Παλλάδιου Νοσοκομείου) στην Δ.Κ. Μελισσίων. 
δ.  K.X. επί των οδών Έλλης, Μπιζανίου  και Αγ. Σκέπης στην Δ.Κ. Ν. Πεντέλης. 

     ε. Πλατεία επί των οδών Αμαδρυάδων, Αιόλου, Πλάτωνος και Ρέας στην περιοχή Καλλιθέα 
στην Δ.Κ. Πεντέλης. 

15. Στόχος της παρούσας πρότασης η οποία αφορά τους παραπάνω χώρους, είναι η 
υποβολή σχεδίου για την ‘’Προστασία και διαχείριση των δημοτικών αλσυλλίων’’, για την 
πρόληψη ζημιών που δύναται να προκληθούν από απειλές οι οποίες μπορεί να οφείλονται κυρίως 
σε πυρκαγιές με έργα και δράσεις οι οποίες να στοχεύουν στην: 

α. Διαχειριστική οργάνωση των δασικών οικοσυστημάτων.  
β. Αντιπυρική προστασία.  
γ. Ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου.  

 
16. Ο προϋπολογισμός για τον Δήμο Πεντέλης αναμένεται να είναι στο ποσό των  200.000€. 

 
19. Επειδή  
α. Η πρόληψη ζημιών από πυρκαγιές οδηγεί σε πληθώρα ευεργετικών αποτελεσμάτων για 

το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων του 
Δήμου μας. 

β. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου Πεντέλης έχει ενταχθεί ο στόχος 
με κωδικό 1.2.5 ‘’Προστασία και ανάδειξη πάσης φύσεως πρασίνου’’ που αφορά στην ως άνω 
πράξη. 

γ. Επειδή η ένταξη της ως άνω πράξης με τίτλο ‘’Προστασία και διαχείριση των 
δημοτικών αλσυλλίων’’ στο Μέτρο 08- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη 
βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την 
περίοδο 2014-2020- Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σε περίπτωση επιλογής του δήμου για χρηματοδότηση της, θα επιφέρει πολλαπλά 
οφέλη στην περιοχή. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

20. Εισηγούμαστε την  

     α. Υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
στο Μέτρου 08- ‘’Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών’’- Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» για την υποβολή της 
πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών 
Αλσύλλιων του Δήμου Πεντέλης». 

β. Την ένταξη της πράξης με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών Αλσύλλιων 
του Δήμου Πεντέλης» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πεντέλης στον αντίστοιχο 
άξονα προτεραιότητας όταν αυτό εκπονηθεί ή τροποποιηθεί. 

γ. Την εξουσιοδότηση στην  Δήμαρχο κα Κεχαγιά Δήμητρα ως νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δήμου Πεντέλης, ώστε να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υποβολή της 
πρότασης. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου. 
Έλαβε υπόψη του: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

⎯  Την υπ’ αριθμ. Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30.10.2019 Ορθή επανάληψη 15-11-2019 
   (ΑΔΑ: 6ΛΩΘ4653Π8-Κ19)   

⎯  Την υπ’ αριθμ.277/2015 Α.Δ.Σ «Α Φάση Επιχειρησιακού προγράμματος -Ενότητα 1η: 
Στρατηγικός σχεδιασμός 2015-2019» Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Μετά από διαλογική  και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσημα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Εγκρίνει : 

    α. Την υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
στο Μέτρου 08- ‘’Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών’’- Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» για την υποβολή της 
πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών 
Αλσύλλιων του Δήμου Πεντέλης». 
 

β. Την ένταξη της πράξης με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση των Δημοτικών Αλσύλλιων του 
Δήμου Πεντέλης» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πεντέλης στον αντίστοιχο άξονα 
προτεραιότητας όταν αυτό εκπονηθεί ή τροποποιηθεί. 

 
γ. Την εξουσιοδότηση στην  Δήμαρχο κα Κεχαγιά Δήμητρα ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Πεντέλης, ώστε να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     
1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
      4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ  
      6. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   7. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
      8. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
      9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
      10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
      11. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   12. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ    13. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
      14. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      15. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
      19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ               20. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
      23. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      24. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      25. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
      28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
      30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

        31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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