
 
 
 
                   

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Φιλαδέλφεια 24-09-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 27013/26-9-2019 
ΔΗΜΟΣ                
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών                           
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων          
του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνα            
Γραφείο Συμβουλίου             
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας                  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 09/2019 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 12/2019 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

"Eισήγηση προς την Τεχνική 
Υπηρεσία και στον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και λήψη απόφασης για δημιουργία 
βρεφικής παιδικής χαράς στο Πάρκο 
Αποστολάκη" 

 
Σήμερα Δευτέρα 23-09-2019 , στο Κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν,Χαλκηδόνα, συνεδρίασε  η Κοινότητα της 
Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 
προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 
3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 26026/16-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής του κου Γκρίντζαλη Ηλία, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε 
μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 
του ν.3852/2010 . 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 
Δαγλόγλου Κατερίνα.  

 

 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα επτά ( 7) μέλη του 
Συμβουλίου της Κοινότητας ήταν: 



 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Γκρίντζαλης Ηλίας  Πρόεδρος  
Δαρσακλή Χαρίκλεια 
Κριεκούκης Νικόλαος 
Βαρσαμή Ευσταθία 
Αμπατζή Σοφία 
Ζώτου Παναγιώτα 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Λεωνίδας Μιχαήλ 
 
Ο  οποίοι δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την 
απουσία του. 
 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 4ο   

θέμα  ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για το έγγραφο  που έκανε προς την 

Τεχνική Υπηρεσία με αριθμό πρωτ:25984/16-9-2019 στο οποίο ζητάμε λόγω της 

αυξημένης επισκεψιμότητας Γονέων με βρέφη στην Παιδική Χαρά στο Πάρκο 

Αποστολάκη, την δημιουργία ειδικού περιφραγμένου χώρου αποκλειστικά με 

παιχνίδια και όργανα για βρέφη. 

 

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η κα Βαρσαμή πήρε τον λόγο και είπε πως για το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελε πρώτα 

να δει την μελέτη, τα σχέδια για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πρόκειται 

να γίνει ώστε να  μπορεί να το ψηφίσει, γι αυτό δηλώνει παρών. 

Το ίδιο είπε και η κα Ζώτου Γιώτα, γι΄αυτό δηλώνει και αυτή παρών. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Την ως άνω εισήγηση του Προέδρου ως έχει. 

 
Ο Πρόεδρος                                                                                                        Τα Μέλη 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
  ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 
  
 

 



 

 


