
                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αριθμ. Απόφ. 09/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 10/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 

 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 

 

 Στα Μελίσσια σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00μμ στο Δημοτικό 

Κατάστημα Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.: 13032/12-07-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του προέδρου της  Κοινότητας προς τα μέλη το οποίο έγινε δια περιφοράς η λήψη απόφασης των 

θεμάτων, τηλεφωνικά, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020 ) και 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: 

 

           Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα  

εννέα (9), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)   1. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ  

2.ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ  2.ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

5.ΖΩΗ ΑΓΝΗ         

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

8. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

9. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

 

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενοςτο 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, σχετικά 

με  την με αρ. πρωτ.: 12511/04-07-2021 «Πρόσκληση για τη σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 

2022»  της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών, έθεσε τις εξής προτάσεις για την Κοινότητα Μελισσίων σχετικά 

με την σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 

 

1. Τοποθέτηση ηχητικού σήματος προειδοποίησης σε διάβαση πεζών. 

 



2. Να βρεθεί λύση για τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού 17ης Νοέμβρη 

και Λ. Πηγής, όσον αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων που βρίσκονται εκεί.  

3. Επισκευή των συντριβανιών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στην Μαραθώνος. 

4. Ανακατασκευή και διόρθωση του δρόμου που οδηγεί στο Κοιμητήριο. 

5. Καθαρισμός των ρεμάτων. 

6. Καθαρισμός των φρεατίων των όμβριων υδάτων. 

7. Καθαρισμός του ρέματος στις Πέντε Καμάρες για να αναδειχθεί η γέφυρα. 

8. Επισκευήπεζοδρομίωνκαι νησίδων όπου έχουν υποστεί ζημιές. 

Οκος Κολοβός - Μαρκόπουλος Γεώργιος-Στέφανος πρότεινε τα εξής: 

1. Διάνοιξη της οδού Δελφών. 

2. Επιπρόσθετα, να γίνει μια συνολική μελέτη για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ στην περιοχή  

μας(πεζοδρόμια, ράμπες κ.τ.λ.). 

3. Μέριμνα για την μη κατάληψη πεζοδρομίων από επιχειρήσεις και καταστήματα στην Λεωφόρο  

Πηγής. 

Ο κος Δημητράκης Γεώργιος πρότεινε: 

1. Σύνδεση με αποχέτευση οικιών που βρίσκονται στην οδό Διονύσου. 

2. Παρέμβαση και ανακατασκευή σε ράμπες για ΑΜΕΑ. 

3. Σημεία Ανακύκλωσης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. 

4. Δημιουργία σκαλιών στο ρέμα που είναι παράλληλα με την οδό Ζωοδόχου Πηγής. 

5. Μεταφορά του συνεργείου σε νέο σημείο. 

6. Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων. 

Ο κος Βορέας Σεβαστός πρότεινε: 

1. Να επισκευαστούν τα πεζοδρόμια και να είναι προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ. 

2. Ένταξη των περιοχών που δεν είναι στο σχέδιο πόλεως. 

 

Η καΖώη Αγνήπρότεινε: 

1. Επισκευή πεζοδρομίων. Θα πρέπει ή να διαπλατυνθούν ή να κοπούν τα δέντρα σε ορισμένα 

πολύ στενά πεζοδρόμια ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών και των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες.  

2. Να επισκευαστεί ο δρόμος προς το νεκροταφείο γιατί είναι στενός και πολύ επικίνδυνος. Επί  

Στέργιου είχε τοποθετηθεί φωτισμός και μπάρες σε επικίνδυνα σημεία.  

3. Ο ποδηλατόδρομοςμπορεί να γίνει αλλά αφού πρώτα επισκευαστούν τα πεζοδρόμια. Είχαμε 

προτείνει και ηχητικά σήματα στα φανάρια για τους τυφλούς. 

4. Η σηματοδότηση στους δρόμους πρέπει να.αναθεωρηθεί γιατί σε αρκετά σημεία υπάρχουν 

παντού απαγορευτικά και δεν ξέρεις από που να πας.  

5. Οι δρόμοι σίγουρα θέλουν επισκευή.  

6. Οι παιδικές χαρές και τα σχολεία περισσότερη φύλαξη γιατί γίνονται πολλοί βανδαλισμοί. 

7. Μονοδρόμηση της οδού Αλεξανδρουπόλεως από το τμήμα της Χρυσουπόλεως μέχρι την 

Αγίου Ιωάννου γιατί η στροφή εκεί είναι επικίνδυνη.  

8. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει και εκεί στην στροφή 17ης Νοέμβρη και Πηγής εκεί στο 

φαρμακείο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και περνούν και βαρέα οχήματα.  

 

Ηκα Δούκα-Λασηθιωτάκη Μαρία πρότεινε τα εξής: 

1. Συντήρηση παιδικών χαρών. 
2. Συντήρηση και αποκατάσταση πεζοδρομίων. 
3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Α Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων. 



4. Να τοποθετηθούν καθρέφτες στο δρόμο για το κοιμητήριο Μελισσίων. 
5. Βελτίωση φωτισμού. 
6. Αίτημα για τα δημοτικά κτήρια και σχολεία για να συνδεθούν με οπτικές ίνες. 
7. Βελτίωση κεντρικών σηματοδοτών για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.(Να γίνει σχετικό 

έγγραφο προς την περιφέρεια). 
 

  Ο κος Αποστολίδης πρότεινε τα εξής: 

1. Κοπή και απομάκρυνση ξερών σπασμένων κλαδιών (από τις χιονοπτώσεις του χειμώνα) 

κατά  

μήκος της ρεματιάς από Κοιμητήριο και Μαγγίνα προς το Κέντρο Μελισσίων. 

2. Αναμόρφωση και φύτευση της νησίδας της Κεντρικής Λεωφόρου Δημοκρατίας από το ύψος  

της Λ.Ακρίτα (γεφυράκι) έως και την Α. Παπανδρέου. 

3. Μέριμνα για κάδους και αποκατάσταση πεζοδρομίων και πλατειών. 

 

 

Ηκα Γρίβα Ειρήνη πρότεινε: 

Η πρόταση μου είναι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των προηγούμενων προτάσεων όσον αφορά 

το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 και να μη μείνουν μόνο στην μελέτη κι οι υπόλοιπες. 

 

Η κα Μαυρογεώργη Δέσποιναανέφερετα εξής: 

Το τεχνικό πρόγραμμα αποτυπώνει τα βασικά σημεία της πολιτικής της διοίκησης με την έννοια 

των ιεραρχήσεων και των προτεραιοτήτων που θέτει. Είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές ενός 

Δήμου και εσείς αυτό προσπαθείτε να το υποβαθμίσετε. Δεν υπάρχει εισήγησηόπου να 

αναφέρεται ακόμη και το από πού θα χρηματοδοτηθούν τα έργα.Η διαδικασία γίνεται με τρόπο 

που δεν είναι ανάλογη της σοβαρότητας του θέματος αφού δεν γνωρίζουμε καν τις θέσεις και 

τοποθετήσεις των άλλων παρατάξεων.Θεωρούμε ότι στόχος είναι να εγκλωβίσετε τις δημοτικές 

παρατάξεις. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κανονική συνεδρίαση με αναλυτική 

συζήτηση για να αποκαλυφθεί και η πολιτική σας.  

 

Ο Πρόεδρος διαφωνεί με την τοποθέτηση της καςΜαυρογεώργη. 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων μετά 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 μετά από την κατάθεση των 

προτάσεων των μελών του  

 

Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν : 

 

ΠΑΡΟΥΣΑη τοπική σύμβουλος: κα Μαυρογεώργη Δέσποινα, όχι γιατί διαφωνεί με τις προτάσεις 

που έγιναν (που δεν γνωρίζει), αλλά γιατί η διαδικασίαπου ακολουθήθηκε υποβαθμίζει την 

σοβαρότητα του θέματος. 

 

ΚΑΤΑ ως προς την πρόταση:1. Δημιουργία ποδηλατόδρομου, 

οι τοπικοί σύμβουλοι:καΔούκα-Λασηθιωτάκη Μαρία, ο κος Αποστολίδης Γεώργιος και κος 

Βορέας Σεβαστός. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τις προτάσεις για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 



1. Τοποθέτηση ηχητικού σήματος προειδοποίησης σε διάβαση πεζών.  

2. Να βρεθεί λύση για τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού 17ης 

Νοέμβρη και Λ. Πηγής, όσον αφορά τα συνεργεία αυτοκινήτων που βρίσκονται εκεί. 

3. Επισκευή των συντριβανιών στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στην Μαραθώνος. 

4. Ανακατασκευή και διόρθωση του δρόμου που οδηγεί στο Κοιμητήριο. 

5. Καθαρισμός των ρεμάτων. 

6. Καθαρισμός των φρεατίων των όμβριων υδάτων. 

7. Καθαρισμός του ρέματος στις Πέντε Καμάρες για να αναδειχθεί η γέφυρα. 

8. Επισκευή πεζοδρομίων και νησίδων όπου έχουν υποστεί ζημιές. 

9. Διάνοιξη της οδού Δελφών. 

10. Να γίνει μια συνολική μελέτη για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ στην περιοχή μας (πεζοδρόμια,  

ράμπες κτλ). 

11. Μέριμνα για την μη κατάληψη πεζοδρομίων από επιχειρήσεις και καταστήματα στην Λεωφόρο  

Πηγής. 

12. Σύνδεση με αποχέτευση οικιών που βρίσκονται στην οδό Διονύσου. 

13. Παρέμβαση και ανακατασκευή σε ράμπες για ΑΜΕΑ. 

14. Σημεία Ανακύκλωσης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. 

15. Δημιουργία σκαλιών στο ρέμα που είναι παράλληλα με την οδό Ζωοδόχου Πηγής. 

16. Μεταφορά του συνεργείου σε νέο σημείο. 

17. Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων. 

18. Να επισκευαστούν τα πεζοδρόμια και να είναι προσβάσιμα στα ΑΜΕΑ. 

19. Ένταξη των περιοχών που δεν είναι στο σχέδιο πόλεως. 

20. Επανεξέταση της σηματοδότησης στους δρόμους. 

21. Επισκευή δρόμων.  

22. Φύλαξη των παιδικών χαρών και τα σχολείωνπρος αποφυγή των βανδαλισμών. 

23. Μονοδρόμηση της οδού Αλεξανδρουπόλεως από το τμήμα της Χρυσουπόλεως μέχρι την  

Αγίου Ιωάννου. 

24. Να γίνει μελέτη για το σημείο στην στροφή 17ης Νοέμβρη και Πηγής εκεί στο  

φαρμακείο γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και περνούν και βαρέα οχήματα. 

25. Συντήρηση παιδικών χαρών. 

26. Συντήρηση και αποκατάσταση πεζοδρομίων. 

27. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων. 

28. Να τοποθετηθούν καθρέφτες στο δρόμο για το κοιμητήριο Μελισσίων. 

29. Βελτίωση φωτισμού. 

30. Αίτημα για τα δημοτικά κτήρια και σχολεία για να  συνδεθούν με οπτικές ίνες. 

31. Βελτίωση κεντρικών σηματοδοτών για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. 

(Να γίνει σχετικό έγγραφο προς την περιφέρεια). 

32. Κοπή και απομάκρυνση ξερών σπασμένων κλαδιών (από τις χιονοπτώσεις του χειμώνα)  

κατά μήκος της ρεματιάς από Κοιμητήριο και Μαγγίνα προς το Κέντρο Μελισσίων. 

33. Αναμόρφωση και φύτευση της νησίδας της Κεντρικής Λεωφόρου Δημοκρατίας από το ύψος  

της Λ.Ακρίτα (γεφυράκι) έως και την Α. Παπανδρέου. 

34. Προμήθεια κάδων. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

                  Την πρόταση για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022: 

1. Δημιουργία ποδηλατόδρομου.  



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

5.ΖΩΗ ΑΓΝΗ      

 6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

8. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ                                                                       

9. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   
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