ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ Σ ΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛ ΟΘΕΗΣ

ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α 2
Μετά από την με αριθμό πρωτ: 1089 από 21/1/2011 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου κ. Μαρίας Βακονδίου-Λυκόυδη, που επιδόθηκε στον καθ’ ένα από
τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης και κοινοποιήθηκε
στον Δήμαρχο Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελή Ξυριδάκη για Συνεδρίαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα της Παύλου Καλλιγά 31, συνήλθε το
Συμβούλιο σε νόμιμη Συνεδρίαση, όταν διαπιστώθηκε ότι κατά την έναρξη της
συνεδρίασης υπήρξε η προβλεπόμενη, σύμφωνα με το όπως προβλέπεται από
τον Ν. 3852/2010, απαρτία συγκεκριμένα:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ – ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος

ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΤΣΗ – ΜΠΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

Μέλος

ΒΛΑΜΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ

»
»
-

Στη Συνεδρίαση παρέστη για την τήρηση των πρακτικών της
Συνεδρίασης η υπάλληλος του Δήμου κ. Ιωαννίδου Αργυρούλα.

ΘΕΜΑ 1 ο

Η.Δ. Αποφυγή σφράγισης του Εργοταξίου της Δημοτικής

Κοινότητας Φιλοθέης.

ΘΕΜΑ 2 ο

Η.Δ. Εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση του

κοινοχρήστου δασικού χώρου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Λουκή Ακρίτα,
Ελληνικού Στρατού, Κριεζή, Σαρανταπόρου» (κοινώς Καραμπάση).
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης καθίζησης του δαπέδου
των τουαλετών κτιρίου Κ1 του Γυμνασίου της Δημοτικής Κοινότητας
Φιλοθέης.
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. Συντήρηση Παιδικών Χαρών της Δημοτικής
Κοινότητας Φιλοθέης.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, αφού έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις του άρθρου 83 και 89 του Ν.3852/2010, αποδεχόμενο την
εισήγηση της Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Την αναβολή του, λόγω αβεβαιότητας (μέχρι αυτή τη στιγμή) του
αποτελέσματος της «Προσωρινής Διαταγής» που αιτείται ο Δήμος υπέρ της μη
Σφράγισης.
2) Την οριστική ματαίωση του έργου: «Ανάπλαση του κοινοχρήστου δασικού
χώρου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Λουκή Ακρίτα, Ελληνικού Στρατού,
Κριεζή, Σαρανταπόρου» και την ολική δενδροφύτευση αυτού, με δημιουργία
φυσικού τείχους πυκνών δένδρων και θάμνων κατά μήκος της οδού
Καποδιστρίου.
Προτείνει δημιουργία μονοπατιού ως προέκταση του δρόμου περιπάτου κατά
μήκος του Ποδονόφτη, παγκάκια και φωτισμό.
3) Την ταχεία αποκατάσταση καθίζησης του δαπέδου των τουαλετών του
κτιρίου Κ1 του Γυμνασίου, εξαντλώντας το υπόλοιπο του ποσού των 610.000
€, εγκεκριμένου από το 2009 δι’ αποκατάσταση ζημιών κι ελλείψεων και στα
τέσσερα σχολεία της Φιλοθέης.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας του ποσού αυτού, να ληφθεί μέριμνα ώστε να
εξοικονομηθεί εγκαίρως πρόσθετο κονδύλι.

4) Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών κι ελλείψεων στις τρεις παιδικές
χαρές της Φιλοθέης, με έμφαση σε αυτή του Πικιώνη αλλά και της Πλατείας
Δροσοπούλου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2.
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13:30΄.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
από την Πρόεδρο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ

