ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 29-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2789 /1-2-19
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Από το πρακτικό της αριθ.02/2019 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 01/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόταση οριοθέτησης θέσεων
ΑΜΕΑ σε σημεία εξυπηρέτησης
πολιτών
Σήμερα Δευτέρα 28-01-2019 και ώρα 18:00μμ 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.1796/23-01-2019 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
Πρεβέντη Δήμητρα
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης και είπε τα εξής:
Μας ήρθε η υπ΄αρ. πρωτ:12/02-01-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος της
Δημοτικής Αστυνομίας που λέει τα εξής:
Με πρωτοβουλία του εντεταλμένου συμβούλου της Δημοτικής Αστυνομίας κου
Χατζηγεωργίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μέλη συλλόγων ΑΜΕΑ του Δήμου
και κατόπιν διαβούλευσης καταγράφηκε η ανάγκη οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης
ΑΜΕΑ σε διάφορα σημεία εξυπηρέτησης -ενδιαφέροντος πολιτών.
Σας παραθέτουμε λίστα με τις θέσεις στάθμευσης που προτείνουμε και παρακαλούμε
για τη λήψη απόφασης ορισμού θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Προτείνουμε οι θέσεις
να οριοθετούνται και να υπάρχει και κάθετη σήμανση.
1. Οδός Αγίων Αναργύρων και Αχαρνών (Δημοτικό Κατάστημα Ν.Χαλκηδόνας) 1θέση
(κατασκευή)
2. Πλατεία Ε.Βενιζέλου - Οδός Προύσης -1 θέση.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά:
Η κα Πρεβέντη προτείνει ακόμη 1 θέση στην 1η ΤΟΜΥ Ν.Χαλκηδόνας στην οδό
Μαραθώνος.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο υπ΄αριθμ 02/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στην
συνέχεια ο Κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Προέδρου και την πρόταση της κας Πρεβέντη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ως εισάγεται άνω εισήγηση και προτείνουν να προστεθεί ακόμη 1 θέση
στην 1η ΤΟΜΥ Ν.Χαλκηδόνας στην οδό Μαραθώνος.
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

