
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νέα Φιλαδέλφεια 27-02-2019 
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Αριθμ. Πρωτ. 6199/4-3-2019 
          ΔΗΜΟΣ                
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΝΕΑΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ               
Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών                                   Προς :1) Τεχνική Υπηρεσία 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                 2)  Δ/νση Καθαριότητας      
του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνα            
Γραφείο Συμβουλίου             
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας                  

 
 
Από το πρακτικό της αριθ.03/2019 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 03/2019 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

       Συζήτηση για τρέχοντα θέματα και  
                                                                                                      ανάδειξη προβλημάτων της   
                                                                                                      Δημοτικής Ενότητας Ν.Χαλκηδόνας  

 
Σήμερα Τρίτη 26-02-2019 και ώρα 17:30μμ στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα 
Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν. Χαλκηδόνα, συνεδρίασε  η 
Δημοτική 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.5405/25-02-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε 
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας 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 πέντε ( 5) μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος  
Σκλιάς Αλέξανδρος 
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
Καφεντζής Διονύσιος 
Πρεβέντη Δήμητρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την 
απουσία τους. 



 
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ένα και 

μοναδικό   θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  και είπε τα εξής: 

Σήμερα μαζευτήκαμε  να συζητήσουμε και να επισημάνουμε  κάποια από τα 
προβλήματα που υπάρχουν στη Δημοτική Ενότητα της  Ν.Χαλκηδόνας. 
Η κα Δρούγγα πήρε τον λόγο και είπε ότι: 
- Χρειάζεται να τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων στην οδό  Εθνικής Αντιστάσεως και 
Γρηγορίου Ε΄ 
-Να τοποθετηθούν καθρέφτες στην οδό Βάρναλη και Μακρυγιάννη 
-Να κλείσουν οι λακκούβες του δρόμου στο τέρμα της Περικλέους πριν την οδό 
Τρυπιά 
-Να επισκευαστεί το σπασμένο παρτέρι στην Πλ. Κρήτης. 
- Στην Πεταλά έχει κάνει εργασίες η ΕΥΔΑΠ και έσκαψε τον δρόμο και δεν έχει 
καλύψει την τρύπα. 
Τέλος επειδή έχουν γίνει πολλές κλοπές στην περιοχή της Ν.Χαλκηδόνας καλό θα ήταν 
να γινόντουσαν πιο επισταμένοι έλεγχοι από την αστυνομία. 
Επίσης ο κος Σκλιάς είπε να τοποθετηθεί ένας ακόμη κάδος ανακύκλωσης στην οδό 
Πεταλά και Σολωμού.  
  
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας αφού έλαβε υπόψη του τα 

παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να σταλεί έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες για να επιλυθούν τα ανωτέρω 

προβλήματα. 

  

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

                        

 (Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 


