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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το  Πρακτικό της 10ης /2020 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης 

 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για δράση του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου 
Πεντέλης     
 
 
 Στη Νέα Πεντέλη σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00  συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την 
υπ΄αριθμ. 17394/8-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας  προς τα μέλη,   
η οποία  πραγματοποιήθηκε  δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης  τηλεφωνικά, σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που 
αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης 
φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 
Υ.Π.Ε.Σ.) καθώς και με την υπ΄αρ. πρωτ.60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις 
δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων στο διάστημα εφαρμογής των μέτρων 
για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν.3852/2010 «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) μέλη, ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         
 ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 ΓΚΙΖΙΑΚΗ-ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ 
 ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ      
                                                                                                                                                                                                                         
 
 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Πεντέλης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλα τα Μέλη του 
Συμβουλίου και πριν την έναρξη της συζήτησης του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης 
της 10ης/9-10-2020 έκτακτης συνεδρίασης, τους ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα λόγω προθεσμίας για την πραγματοποίηση δράσης, όπως αναφέρεται και στην 
πρόσκληση του Συμβουλίου  

Στη συνέχεια τους ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν το θέμα που 
εισάγεται για συζήτηση δικαιολογεί την κατεπείγουσα συνεδρίαση και κάλεσε τα μέλη του 
να αποφανθούν για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της. 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/288226/


Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης 

         Συμφώνησε ΟΜΟΦΩΝΑ για το κατεπείγον της πρόσκλησης στο σύνολό της  και εγκρίνει 

τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνει η ανωτέρω πρόσκληση, με 

τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Πεντέλης, προχώρησε στην τηλεφωνική 
ενημέρωση των μελών του εισηγούμενος  το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, σχετικά με την  
υπ΄αρ. πρωτ. 17394/8-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου που υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πρόνοιας κα Ελένη Πολίτη και  έχει ως εξής  :   
 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για δράση του ΚΕΠ Υγείας  του Δήμου 
Πεντέλης     
 1.Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Υγείας της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητά  
την παραχώρηση της Πλατείας Νέας Πεντέλης, για την πραγματοποίηση δράσης για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Η δράση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 11.00-14.00 .  
 2. 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. 
 3.Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής  απόφασης για τη διάθεση του ανωτέρω χώρου . 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης 
 

Αφού  άκουσε  την   εισήγηση  του Προέδρου μετά   την τοποθέτηση όλων των μελών 
ότι το Συμβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση συνωστισμού κατά τη διάρκεια της δράσης  

   Αφού  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  των  άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α’ 87)   

          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Την παραχώρηση της Πλατείας Νέας Πεντέλης στο ΚΕΠ Υγείας της Δ/νσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την πραγματοποίηση δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 11:00-14:00.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

    

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ                1. ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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                                                                   6.ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 
                                                                    


