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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αριθμός Απόφασης: 10/2021 
NOMΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από τα πρακτικά της  2ης /22-6-2021 τακτικής  συνεδρίασης 
                          της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Πεντέλης. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 για  υποβολή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. 

 
 

            Σήμερα 22 Ιουνίου έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρες 9:00-12:00 μ.μ.  
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα  από  την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 11543/18-6-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά 
Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση 
οχτώ μέλη (8)  μέλη, εκ  των οποίων έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά και ονομαστικά:  

 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κα Λαζή –Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα αναπληρώνει το απόν τακτικό Μέλος κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη. 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Παλαιοδήμος Άγγελος 
αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Φρεμεντίτη Σπύρο.  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα  Εγγλεζοπούλου 

Αναστασία. 
 

         Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εισηγούμενη  το 1ο  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών  την από 25-2-2021 εισήγηση που υπογράφεται από 
την ίδια και έχει ως εξής:  
ΘΕΜΑ: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 για  υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. 
 
          Σύμφωνα με το Άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),  η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος,                 Πρόεδρος  

2. Κοσμοπούλου Αναστασία,                    Αντιπρόεδρος 1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  - Τακτικό Μέλος 

3. Πολίτη Ελένη,                                       Τακτικό Μέλος  2. Φρεμεντίτης Σπύρος –Τακτικό Μέλος 

4. Αργύρη Άρτεμις,                                    Τακτικό Μέλος 3. Μουαμελετζής Γεώργιος – Τακτικό Μέλος 

5. Ζώης Ιωάννης,                                      Τακτικό Μέλος  

6. Φειδοπιάστης Αντώνης ,                        Τακτικό Μέλος  

7. Λαζή– Αναγνωστοπούλου Κων/να,       Αναπληρωματικό Μέλος  

8. Παλαιοδήμος Άγγελος                          Αναπληρωματικό Μέλος  
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           Έχοντας υπόψη τα τηρούμενα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Πεντέλης έτους 2020, σας υποβάλουμε  το παρακάτω Σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων της  και 
εισηγούμεθα την λήψη σχετικής απόφασης προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και 
έγκριση.  
 

Σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 
 
 
 1.Σύνθεση  της Επιτροπής από 1/9/2019- 6.11.2021   

α. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26/5/2019 και της 2/6/2019, με την  υπ’ αριθμ. 
164/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6ΠΠ1ΩΞ3-ΧΟΛ), εξελέγησαν τα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 1/9/2019 έως 6/11/2021 ως εξής: 
Τακτικά Μέλη: Αργύρη Άρτεμις, Ηλιόπουλος Παναγιώτης (Συμπολιτεία - Μελίσσια, Ν. Πεντέλη, 
Πεντέλη), Μουαμελετζής Γεώργιος, Ζώης Ιωάννης (Δημοτική Συμμαχία), Φρεμεντίτης Σπυρίδων 
(Πεντέλη 2020-Πράσινη Έξυπνη Δημοκρατική Πόλη), Μπούρας Βασίλειος (Νέοι Άνθρωποι-Νέα Αρχή). 
Αναπληρωματικά Μέλη: Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα, Μαρκαντώνη Φωτεινή, Μακρής 
Λουκάς (Συμπολιτεία – Μελίσσια - Νέα Πεντέλη - Πεντέλη), Τζεβελέκας Γεώργιος, Τσουχνικάς Ηλίας  
(Δημοτική Συμμαχία), Παλαιοδήμος Άγγελος, Κρανιώτης Παναγιώτης (Πεντέλη 2020 - Πράσινη Έξυπνη 
Δημοκρατική Πόλη), Αποστολάκος Δημήτριος, Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος, Φειδοπιάστης Αντώνιος  
(Νέοι Άνθρωποι - Νέα Αρχή). 

β. Με τις υπ’ αριθμ.1775 / 6-9-2019(ΑΔΑ ΩΘ4ΟΩΞ3-Ψ3Ω) και 654/8-9-2020 ( ΑΔΑ: Ψ9Γ4ΩΞ3-
ΩΕ1) Αποφάσεις Δημάρχου   ορίστηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι 
Αντιδήμαρχοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία και κα Μπούσουλα - Χάνου Αρχοντία.  

γ. Με την υπ’ αριθμ.34/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(ΑΔΑ: ΩΗ99ΩΞ3-1Λ3) 
εξελέγη  Αντιπρόεδρος της επιτροπής η κα Κοσμοπούλου Αναστασία (Συμπολιτεία Μελίσσια – Νέα 
Πεντέλη – Πεντέλη). 

δ. Με την από 10-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18289/10-9-2019) το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Μπούρας Βασίλειος 
γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα 
Αρχή»  με την οποία αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της 26/5/2019 & 2/6/2019, και 
επειδή ως εκ τούτου εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού 
μέλους κατέλαβε το 1ο  αναπληρωματικό  μέλος της κατά σειρά εκλογής κος Αποστολάκος Δημήτριος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019 
(σελ.17). 

ε. Με την από 12-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18473/12-9-2019), το τακτικό μέλος κος Αποστολάκος Δημήτριος  γνωστοποίησε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή»  με την οποία 
αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της  26/5/2019 & 2/6/2019 και επειδή ως εκ τούτου 
εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού μέλους κατέλαβε το 
αναπληρωματικό  μέλος κος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 
άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

στ. Με την από 23-9-2020 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 16270/23-9-2020), το τακτικό μέλος κος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος   γνωστοποίησε 
την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή»  με την 
οποία αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της  26/5/2019 & 2/6/2019 και επειδή ως εκ 
τούτου εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού μέλους 
κατέλαβε το αναπληρωματικό  μέλος κος Φειδοπιάστης Αντώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

ζ. Με την από 19-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18933/19-9-2019), το αναπληρωματικό μέλος κος Τσουχνικάς Ηλίας γνωστοποίησε 
την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Δημοτική Συμμαχία»  με την οποία 
αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της 26/5/2019 & 2/6/2019,  και  ως εκ τούτου εξέπεσε 
αυτοδίκαια ως αναπληρωματικό μέλος από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

η. Με την απόφαση Δημάρχου 1824/13-9-2019, ορίστηκε πρακτικογράφος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  η υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου Εγγλεζοπούλου Αναστασία. 
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2. Απολογισμός έργου της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε κατά το έτος 2020 οχτώ (8)  συνεδριάσεις και 
έλαβε συνολικά τριάντα εφτά  (37) αποφάσεις, από τις οποίες ομόφωνα  ελήφθησαν τριάντα τρείς 
(33) αποφάσεις και  κατά πλειοψηφία  ελήφθησαν τέσσερις (4) αποφάσεις. 
Ειδικότερα : 

α. Η Επιτροπή  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις  των 
άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν.4623/2019 παρ.5, τον 
Ν.4685/2020 άρθρο 94, τον. Ν.4735/2020 άρθρο 40 παρ.3 και του άρθρου 83 παρ. 1γ του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις ισχύουσες κατά περίπτωση 
νομοθετικές διατάξεις, επί των παρακάτω θεμάτων: 
 
1.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2019 και υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.(Αρ.Απόφ.1/2020). 
2.Μή κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην κοινότητα 
Μελισσίων.(Αρ.Απόφ.2/2020). 
3.  Μή   κοπή δύο (2) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους 12 στην 
κοινότητα Μελισσίων. (Αρ.Απόφ.3/2020) 
4. Μή κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ήρας Εστίας και 
Αυλίδος, στην κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.4/2020). 
5. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σερίφου 19 και 
Δεληγιάννη στην Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.5/2020) 
6. Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ομήρου 23 στην κοινότητα Μελισσίων. 
.(Αρ.Απόφ.6/2020) 
7. Κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της  οδού Καλισσίων 28 στη Κοινότητα 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.7/2020) 
8. Κοπή δύο (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.9/2020) 
9. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ. Σεπτεμβρίου 23-25 στη 
συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου στη κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.10/2020) 
10. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α  στη κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.11/2020) 
11. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους στη συμβολή 
της με την οδό Ν. Πλαστήρα  στη κοινότητα Μελισσίων. (Αρ.Απόφ.12/2020) 
12. Κοπή συστοιχίας δένδρων (κυπαρισσιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.13/2020) 
13. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης δημοτικού 
συμβουλίου Δήμου Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία 
θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης» λόγω προσθήκης επτά 
θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στη Κοινότητα 
Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.14/2020) 
14. Κοπή  δύο (2) δένδρων (Σολωμοί) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 16 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.15/2020) 
15. Λήψη αρχικής απόφασης τροποποίησης σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της κοινότητας 
Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος .(Αρ.Απόφ.16/2020) 
16. Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.17/2020) 
17. Κοπή ενός  (1) δένδρου (πεύκο) στο  πεζοδρόμιο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων. 
(Αρ.Απόφ.18/2020) 
18. Λήψη απόφασης «Νέα θέση για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού 25ης Μαρτίου στη 
Δ.Κ Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.19/2020) 
19. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της οδού Δεληγιάννη 25 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.21/2020) 
20. Κλάδεμα και αντιστήριξη ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο έναντι της οδού 
Γυμναστηρίου 5Α στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.22/2020) 
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21. Κοπή ενός δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της  οδού Ασκληπιού 9 στη Κοινότητα Νέας 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.23/2020) 
22. Κοπή ενός ξερού δένδρου (κουκουναριά ) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 12 στη Κοινότητα 
Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.24/2020) 
23. Λήψη απόφασης «Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας  59 στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.25/2020) 
24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Πλατεία Κύπρου επί της οδού Π. Γιαλούρου στη Κοινότητα 
Ν. Πεντέλης για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου 19/4 bar. .(Αρ.Απόφ.26/2020) 
25. Κοπή  δύο (2) δένδρων (Βραχυχίτωνες) στον πεζόδρομο της οδού Γ Σεπτεμβρίου 17 στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.27/2020) 
26. Κοπή (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρόμιο της οδού Εθν. Μακαρίου 25 στη Κοινότητα Ν. 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.28/2020) 
27. Λήψη τελικής απόφασης «Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ 121 στη θέση Καλλιθέα της Δ.Κ 
Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος».(Αρ.Απόφ.29/2020) 
28.Κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 3 στη Κοινότητα Ν. 
Πεντέλης. ( Αρ. Απόφ.32/2020).  
29. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν 
καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στη κοινότητα Ν. Πεντέλης του Δήμου 
Πεντέλης.(Αρ.Απόφ.33/2020) 
30. Λήψη απόφασης με τίτλο «Μελέτη σήμανσης επί της οδού Δ. Πλακεντίας στη Κοινότητα Πεντέλης. 
(Αρ.Απόφ.34/2020)   
31. Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη κοινότητα Μελισσίων. 
(Αρ.Απόφ.35/2020) 
32. Κοπή ενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Αμφικτιονιών 26 στη κοινότητα Ν. Πεντέλης. 
.(Αρ.Απόφ.36/2020) 
33. Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκουζέ 10 στη κοινότητα 
Πεντέλης.(Αρ.Απόφ.37/2020) 

β.  Η  Επιτροπή  έλαβε  τρείς (3) αποφάσεις  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 65 του 
Ν. 3852/2010, το υπ’ άριθμ. 17755/126/25-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και 
τις υπ’ αριθμ. 81/2011, 153/2011 και 222/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης,   
επί των παρακάτω  θεμάτων: 
1. Παραχώρηση της πλατείας Αγ. Γεωργίου – Ελευθερίας στη Κοινότητα Μελισσίων το Σάββατο 22-2-
2020 στο σύλλογο Ηπειρωτών Μελισσίων « Η Μέλισσα». (Αρ.Απόφ.8/ 2020) 
2. Απαγόρευση θέσης στάθμευσης οχημάτων και παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού οχήματος 
σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Ραιδεστού στη Δ.Κ Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης ». 
(Αρ.Απόφ.30/2020) 
3.Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Τήνου στη 
Κοινότητα Μελισσίων.(Αρ.Απόφ.31/2020) 
           γ. Λοιπά Θέματα -Ενέργειες. 
1. Χωροθέτηση αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές Καλλιθέα και 
Μπουρμπάχτι της Δ.Κ Πεντέλης .(Αρ.Απόφ.20/2020). 
 
3.  Παρατηρήσεις 
Κατά τη συζήτηση για την διαμόρφωση των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ελήφθησαν 
υπόψη οι γνώμες των Συμβουλίων  των  τριών  Δημοτικών Κοινοτήτων, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και 
Μελισσίων και  οι αντίστοιχες  αποφάσεις τους,  που είχαν προηγηθεί, όπου αυτό απαιτείτο από τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 
Τις εισηγήσεις  των θεμάτων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  επιμελήθηκαν   οι καθ’ ύλην 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που συνέταξαν και τις σχετικές μελέτες  όπου απαιτούνταν,  ή τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου,  λαμβάνοντας πάντα αυστηρά  υπόψη την κείμενη νομοθεσία 
Σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφέρεται ρητά το νομοθετικό πλαίσιο,  στο 
οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση. 
Επίσης,  σε όλες τις αποφάσεις καταγράφεται η άποψη των μελών των συνδυασμών  της 
αντιπολίτευσης, στις περιπτώσεις που εκφράστηκε και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η 
αντιπολίτευση καταψήφισε  τις εισηγήσεις. 
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     Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  αφού  έλαβε  υπόψη την εισήγηση του θέματος : 

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) άρθρο 73 παρ.2 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)  
Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020) 

⎯ Την παρ. 1 του άρθρου 10  της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  
55/Α΄/2020). 

 ⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

 ⎯ Την εγκύκλιο 40/31-3-2020   ΑΔΑ : (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    

 ⎯ Την εγκύκλιο 163/29.5.2020  ΑΔΑ : (Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

⎯ Την εγκύκλιο 426/13-11-2020 ΑΔΑ : (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 

⎯ Την υπ’ αριθμ.164/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΠ1ΩΞ3-ΧΟΛ) 

⎯ Τις υπ’ αριθμ. 1775/6-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4ΟΩΞ3-Ψ3Ω) και 654/8-9-2020 Αποφάσεις Δημάρχου. 
(ΑΔΑ: Ψ9Γ4ΩΞ3-ΩΕ1)   

 
Μετά την ψηφοφορία των μελών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω e-mail και την καταγραφή της στα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  για έγκριση, την παρακάτω έκθεση πεπραγμένων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020. 
 

Σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 
 

1.Σύνθεση  της Επιτροπής από 1/9/2019- 6.11.2021   
α. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26/5/2019 και της 2/6/2019, με την  υπ’ αριθμ. 

164/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (ΑΔΑ: 6ΠΠ1ΩΞ3-ΧΟΛ), εξελέγησαν τα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη χρονική περίοδο από 1/9/2019 έως 6/11/2021 ως εξής: 
Τακτικά Μέλη: Αργύρη Άρτεμις, Ηλιόπουλος Παναγιώτης (Συμπολιτεία - Μελίσσια, Ν. Πεντέλη, 
Πεντέλη), Μουαμελετζής Γεώργιος, Ζώης Ιωάννης (Δημοτική Συμμαχία), Φρεμεντίτης Σπυρίδων 
(Πεντέλη 2020-Πράσινη Έξυπνη Δημοκρατική Πόλη), Μπούρας Βασίλειος (Νέοι Άνθρωποι-Νέα Αρχή). 
Αναπληρωματικά Μέλη: Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα, Μαρκαντώνη Φωτεινή, Μακρής 
Λουκάς (Συμπολιτεία – Μελίσσια - Νέα Πεντέλη - Πεντέλη), Τζεβελέκας Γεώργιος, Τσουχνικάς Ηλίας  
(Δημοτική Συμμαχία), Παλαιοδήμος Άγγελος, Κρανιώτης Παναγιώτης (Πεντέλη 2020 - Πράσινη Έξυπνη 
Δημοκρατική Πόλη), Αποστολάκος Δημήτριος, Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος, Φειδοπιάστης Αντώνιος  
(Νέοι Άνθρωποι - Νέα Αρχή). 

β. Με τις υπ’ αριθμ.1775 / 6-9-2019(ΑΔΑ ΩΘ4ΟΩΞ3-Ψ3Ω) και 654/8-9-2020 ( ΑΔΑ: Ψ9Γ4ΩΞ3-
ΩΕ1) Αποφάσεις Δημάρχου   ορίστηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι 
Αντιδήμαρχοι κα Κοσμοπούλου Αναστασία και κα Μπούσουλα - Χάνου Αρχοντία.  

γ. Με την υπ’ αριθμ.34/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(ΑΔΑ: ΩΗ99ΩΞ3-1Λ3) 
εξελέγη  Αντιπρόεδρος της επιτροπής η κα Κοσμοπούλου Αναστασία (Συμπολιτεία Μελίσσια – Νέα 
Πεντέλη – Πεντέλη). 

δ. Με την από 10-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18289/10-9-2019) το τακτικό μέλος της επιτροπής κος Μπούρας Βασίλειος 
γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα 
Αρχή»  με την οποία αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της 26/5/2019 & 2/6/2019, και 
επειδή ως εκ τούτου εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού 
μέλους κατέλαβε το 1ο  αναπληρωματικό  μέλος της κατά σειρά εκλογής κος Αποστολάκος Δημήτριος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019 
(σελ.17). 

ε. Με την από 12-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18473/12-9-2019), το τακτικό μέλος κος Αποστολάκος Δημήτριος  γνωστοποίησε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή»  με την οποία 
αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της  26/5/2019 & 2/6/2019 και επειδή ως εκ τούτου 
εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού μέλους κατέλαβε το 
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αναπληρωματικό  μέλος κος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4623/2019 
άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

στ. Με την από 23-9-2020 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 16270/23-9-2020), το τακτικό μέλος κος Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος   γνωστοποίησε 
την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή»  με την 
οποία αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της  26/5/2019 & 2/6/2019 και επειδή ως εκ 
τούτου εξέπεσε αυτοδίκαια από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  τη θέση του ως τακτικού μέλους 
κατέλαβε το αναπληρωματικό  μέλος κος Φειδοπιάστης Αντώνης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

ζ. Με την από 19-9-2019 επιστολή του προς την Δήμαρχο και  τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Α.Π. 18933/19-9-2019), το αναπληρωματικό μέλος κος Τσουχνικάς Ηλίας γνωστοποίησε 
την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μειοψηφίας  «Δημοτική Συμμαχία»  με την οποία 
αναδείχτηκε  δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές της 26/5/2019 & 2/6/2019,  και  ως εκ τούτου εξέπεσε 
αυτοδίκαια ως αναπληρωματικό μέλος από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4623/2019 άρθρο 114 παρ. 4  και την Εγκύκλιο 90/59849/21.8.2019. 

η. Με την απόφαση Δημάρχου 1824/13-9-2019, ορίστηκε πρακτικογράφος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  η υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου Εγγλεζοπούλου Αναστασία. 

 
2. Απολογισμός έργου της Επιτροπής 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πραγματοποίησε κατά το έτος 2020 οχτώ (8)  συνεδριάσεις και 
έλαβε συνολικά τριάντα εφτά  (37) αποφάσεις, από τις οποίες ομόφωνα  ελήφθησαν τριάντα τρείς 
(33) αποφάσεις και  κατά πλειοψηφία  ελήφθησαν τέσσερις (4) αποφάσεις. 
Ειδικότερα : 

α. Η Επιτροπή  εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις  των 
άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν.4623/2019 παρ.5, τον 
Ν.4685/2020 άρθρο 94, τον. Ν.4735/2020 άρθρο 40 παρ.3 και του άρθρου 83 παρ. 1γ του Ν. 
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις ισχύουσες κατά περίπτωση 
νομοθετικές διατάξεις, επί των παρακάτω θεμάτων: 
1.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2019 και υποβολή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.(Αρ.Απόφ.1/2020). 
2.Μή κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β στην κοινότητα 
Μελισσίων.(Αρ.Απόφ.2/2020). 
3.  Μή   κοπή δύο (2) δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους 12 στην 
κοινότητα Μελισσίων. (Αρ.Απόφ.3/2020) 
4. Μή κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ήρας Εστίας και 
Αυλίδος, στην κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.4/2020). 
5. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Σερίφου 19 και 
Δεληγιάννη στην Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.5/2020) 
6. Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Ομήρου 23 στην κοινότητα Μελισσίων. 
.(Αρ.Απόφ.6/2020) 
7. Κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της  οδού Καλισσίων 28 στη Κοινότητα 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.7/2020) 
8. Κοπή δύο (2) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Γεωργίου 1 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.9/2020) 
9. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (Βραχυχίτωνας) στο πεζοδρόμιο της οδού Γ. Σεπτεμβρίου 23-25 στη 
συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου στη κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.10/2020) 
10. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α  στη κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.11/2020) 
11. Μη Κοπή ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους στη συμβολή 
της με την οδό Ν. Πλαστήρα  στη κοινότητα Μελισσίων. (Αρ.Απόφ.12/2020) 
12. Κοπή συστοιχίας δένδρων (κυπαρισσιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Τσαγκάρη 6 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.13/2020) 
13. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης δημοτικού 
συμβουλίου Δήμου Πεντέλης «Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία 
θρησκευτικών εορτών και επετείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης» λόγω προσθήκης επτά 
θέσεων στην εμποροπανήγυρη επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγ. Τριάδας στη Κοινότητα 
Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.14/2020) 
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14. Κοπή  δύο (2) δένδρων (Σολωμοί) στο πεζοδρόμιο της οδού Μακεδονίας 16 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.15/2020) 
15. Λήψη αρχικής απόφασης τροποποίησης σχεδίου στο ΟΤ 121 στη θέση Καλλιθέα της κοινότητας 
Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος .(Αρ.Απόφ.16/2020) 
16. Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.17/2020) 
17. Κοπή ενός  (1) δένδρου (πεύκο) στο  πεζοδρόμιο της οδού Θήρας στη Κοινότητα Μελισσίων. 
(Αρ.Απόφ.18/2020) 
18. Λήψη απόφασης «Νέα θέση για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού 25ης Μαρτίου στη 
Δ.Κ Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.19/2020) 
19. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο της οδού Δεληγιάννη 25 στη Κοινότητα 
Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.21/2020) 
20. Κλάδεμα και αντιστήριξη ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο έναντι της οδού 
Γυμναστηρίου 5Α στη Κοινότητα Ν. Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.22/2020) 
21. Κοπή ενός δένδρου (κουκουναριά) στο πεζοδρόμιο της  οδού Ασκληπιού 9 στη Κοινότητα Νέας 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.23/2020) 
22. Κοπή ενός ξερού δένδρου (κουκουναριά ) στο πεζοδρόμιο της οδού Κοτζιά 12 στη Κοινότητα 
Πεντέλης. (Αρ.Απόφ.24/2020) 
23. Λήψη απόφασης «Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας  59 στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.25/2020) 
24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Πλατεία Κύπρου επί της οδού Π. Γιαλούρου στη Κοινότητα 
Ν. Πεντέλης για την εγκατάσταση σταθμού διανομής φυσικού αερίου 19/4 bar. .(Αρ.Απόφ.26/2020) 
25. Κοπή  δύο (2) δένδρων (Βραχυχίτωνες) στον πεζόδρομο της οδού Γ Σεπτεμβρίου 17 στη 
Κοινότητα Μελισσίων. .(Αρ.Απόφ.27/2020) 
26. Κοπή (1) δένδρου (πεύκο) στον πεζόδρόμιο της οδού Εθν. Μακαρίου 25 στη Κοινότητα Ν. 
Πεντέλης. .(Αρ.Απόφ.28/2020) 
27. Λήψη τελικής απόφασης «Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ 121 στη θέση Καλλιθέα της Δ.Κ 
Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος».(Αρ.Απόφ.29/2020) 
28.Κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος) στο πεζοδρόμιο της οδού Ασκληπιού 3 στη Κοινότητα Ν. 
Πεντέλης. ( Αρ. Απόφ.32/2020).  
29. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν 
καταστήματος μαζικής εστίασης επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 9 στη κοινότητα Ν. Πεντέλης του Δήμου 
Πεντέλης.(Αρ.Απόφ.33/2020) 
30. Λήψη απόφασης με τίτλο «Μελέτη σήμανσης επί της οδού Δ. Πλακεντίας στη Κοινότητα Πεντέλης. 
(Αρ.Απόφ.34/2020)   
31. Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σωκράτους 19Α στη κοινότητα Μελισσίων. 
(Αρ.Απόφ.35/2020) 
32. Κοπή ενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Αμφικτιονιών 26 στη κοινότητα Ν. Πεντέλης. 
.(Αρ.Απόφ.36/2020) 
33. Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Σκουζέ 10 στη κοινότητα 
Πεντέλης.(Αρ.Απόφ.37/2020) 

β.  Η  Επιτροπή  έλαβε  τρείς (3) αποφάσεις  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 65 του 
Ν. 3852/2010, το υπ’ άριθμ. 17755/126/25-2-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και 
τις υπ’ αριθμ. 81/2011, 153/2011 και 222/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης,   
επί των παρακάτω  θεμάτων: 
1. Παραχώρηση της πλατείας Αγ. Γεωργίου – Ελευθερίας στη Κοινότητα Μελισσίων το Σάββατο 22-2-
2020 στο σύλλογο Ηπειρωτών Μελισσίων « Η Μέλισσα». (Αρ.Απόφ.8/ 2020) 
2. Απαγόρευση θέσης στάθμευσης οχημάτων και παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού οχήματος 
σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Ραιδεστού στη Δ.Κ Ν. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης ». 
(Αρ.Απόφ.30/2020) 
3.Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ασθενοφόρο σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Τήνου στη 
Κοινότητα Μελισσίων.(Αρ.Απόφ.31/2020) 
             γ. Λοιπά Θέματα -Ενέργειες. 
1.Χωροθέτηση αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές Καλλιθέα και 
Μπουρμπάχτι της Δ.Κ Πεντέλης .(Αρ.Απόφ.20/2020). 
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3.  Παρατηρήσεις 
Κατά τη συζήτηση για την διαμόρφωση των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ελήφθησαν 
υπόψη οι γνώμες των Συμβουλίων  των  τριών  Δημοτικών Κοινοτήτων, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και 
Μελισσίων και  οι αντίστοιχες  αποφάσεις τους,  που είχαν προηγηθεί, όπου αυτό απαιτείτο από τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 
Τις εισηγήσεις  των θεμάτων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  επιμελήθηκαν   οι καθ’ ύλην 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου που συνέταξαν και τις σχετικές μελέτες  όπου απαιτούνταν,  ή τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου,  λαμβάνοντας πάντα αυστηρά  υπόψη την κείμενη νομοθεσία 
Σε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφέρεται ρητά το νομοθετικό πλαίσιο,  στο 
οποίο βασίστηκε η κάθε απόφαση. 
Επίσης,  σε όλες τις αποφάσεις καταγράφεται η άποψη των μελών των συνδυασμών  της 
αντιπολίτευσης, στις περιπτώσεις που εκφράστηκε και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η 
αντιπολίτευση καταψήφισε  τις εισηγήσεις. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2021 
 Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 
      1.Κοσμοπούλου Αναστασία  
          2.Πολίτη -Ελένη 
Κεχαγιά Δήμητρα    3.Αργύρη Άρτεμις 
      4.Ζώης Ιωάννης 
Ακριβές Αντίγραφο    5.Φειδοπιάστης Αντώνης 
    Η Δήμαρχος    6.Λαζή–Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
       7.Παλαιοδήμος Άγγελος 
 
 
Κεχαγιά Δήμητρα 
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