
 
 
 
                   

         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Φιλαδέλφεια 24-09-2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 27017/26-9-2019 
ΔΗΜΟΣ                
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών                          Προς: 1)Επιτροπή Ποιότητας ζωής 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων            2) Γυμνάσιο Ν.Χαλκηδόνας 
του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνα                                          (Σολωμού και Πεταλά) 
Γραφείο Συμβουλίου             
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας                  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 09/2019 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 13/2019 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

"Παραχώρηση 2 θέσεων 
στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από το 
Γυμνάσιο της Ν. Χαλκηδόνας". 

 
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  οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την 
απουσία του. 
 

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 5ο   

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα έγγραφα  

που έστειλε η Δ/ντρια του Γυμνασίου της Ν.Χαλκηδόνας με αριθμό πρωτ: 26125/16-

9-2019 και 26126/16-9-2019 και ζητάει να της παραχωρήσουμε 2 θέσεις στάθμευσης 

επισκεπτών και ΑΜΕΑ  και να τοποθετηθεί ειδική σήμανση στον χώρο που βρίσκεται 

εξωτερικά της εισόδου του σχολείου της για τους  εξής λόγους: 

 

1. Στο σχολείο υπηρετεί εκπαιδευτικός ΑΜΕΑ, και σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία επιβάλλεται η διευκόλυνσή του για την προσέλευση στην εργασία του, και 

η είσοδος και η έξοδός του από το σχολείο πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα. 

 

2. Λόγω ατυχημάτων μαθητών/μαθητριών απαιτείται χώρος στάθμευσης των 

οχημάτων των γονέων/κηδεμόνων που τους συνοδεύουν  κατά την προσέλευση και 

αποχώρησή τους από το σχολείο. 

 

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

 
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε τα υπ’ αριθ. 

πρωτ. 26125/16-09-2019 και 26126/16-9-2019 έγγραφα της Δ/ντριας του Γυμνασίου 

της Ν. Χαλκηδόνας, και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης επισκεπτών και ΑΜΕΑ για τους 
παραπάνω λόγους. 

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


