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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το  Πρακτικό 15/2022 της Έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης του τοπικού συμβούλου κ. Φραντζή Απόστολου στο ετήσιο Τακτικό 

Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί από 21 - 23 Νοεμβρίου 2022 

στον Εκθεσιακό - Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου. 

              

 Στα Μελίσσια σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα 

Δήμου Πεντέλης, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων του 

Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21712/ 14-11-2022 πρόσκληση του προέδρου της  

Κοινότητας που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα  έντεκα (11), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            

2. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ                                                                

3. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ    

4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ                                                                                                                                                                            

6. ΖΩΗ ΑΓΝΗ      

7. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

10. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

11. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                        

   

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

           Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, 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 Μελισσίων 

 

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


ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της συζήτησης του θέματος λόγω του κατεπείγοντος. 

     Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης, 

παρουσίασε την πρόσκληση με θέμα:  

 

         «Διεξαγωγή Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ». 

 

 Στην πρόσκληση αναφέρονται τα παρακάτω: 

 

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονικά συγκυρία για τους Δήμους αλλά και την Πατρίδα μας, όπου 

δοκιμάζονται οι αντοχές όλων μας από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης όχι μόνο στη 

λειτουργία των δήμων μας, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε 

στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου μας που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 21 έως 

23 Νοεμβρίου 2022 στον Εκθεσιακό – Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου (Λεωφόρος 

Αθηνών).  

Τα ζητήματα που θα τεθούν ψηλά στην ατζέντα των συνεδριακών μας διαδικασιών είναι: 

  

 Τα Οικονομικά των ΟΤΑ και η πρότασή μας για τον νέο τρόπο και τα κριτήρια κατανομής των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, στους Δήμους.  

 Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη λειτουργία των Δήμων.  

 Η προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Μοντέλο Λειτουργίας του Κράτους και της 

Αυτοδιοίκησης, μέσα από την παρουσίαση επικαιροποιημένης μελέτης.  

 Ζητήματα όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων, η ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ με 

νέο μόνιμο προσωπικό, η Αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, κλπ. 

 

Η προεγγραφή σας στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.eventora.com/el/Events/kede-conference-2022  

Παράλληλα, θα σας αποσταλεί στο email σας κάρτα εισόδου την οποία θα πρέπει να έχετε μαζί σας 

για τη διαπίστευση στο Συνέδριο.…..  

 

Στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kede.gr), θα αναρτηθεί το Πρόγραμμα και θα υπάρχει συνεχής 

ενημέρωση για όσα αφορούν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.  

Σας καλούμε να συμμετέχετε στις εργασίες του Συνεδρίου, προκειμένου μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή σας, να συν-διαμορφώσουμε τις νέες θέσεις της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, με στόχο την 

αναβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου, ώστε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των 

πολιτών και την πρόοδο των τοπικών μας κοινωνιών. 

 

         Ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί από 21 - 23 Νοεμβρίου 2022 στον 

Εκθεσιακό - Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου, από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 μέχρι 

και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, για τον τοπικό σύμβουλο κο Φραντζή Απόστολο που επιθυμεί 

να συμμετέχει στο Συνέδριο. 

 

  



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), την 

υπ’αριθμ.2/54866/ 1999 (ΦΕΚ1583Β’)  Απόφ. Υπ. Οικ., τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α/14-

8-2015) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών   με αρ. πρωτ.: οικ. 2/74450/ΔΕΠ/ 24-11-2015. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

           Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής στο ετήσιο 

Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί από 21 - 23 

Νοεμβρίου 2022 στον Εκθεσιακό - Συνεδριακό Πολυχώρο Δήμου Βόλου, από την Δευτέρα 21 

Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, για τον τοπικό σύμβουλο κο Φραντζή 

Απόστολο προκειμένου να παρακολουθήσει το Συνέδριο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

   3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ  

5. ΖΩΗ ΑΓΝΗ 

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

9. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ  

                                                                            10. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                

                                                                  

 

                                                     

 

 


