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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 14464/3-7-2020
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Πρός: - Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ν.Φ-Ν.Χ
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ

Από το πρακτικό της αριθ. 7/2020 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 11/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Αποκατάσταση Λακκουβών στην οδό
Μπενάκη στο Μεσαίο Κουκλάκι."

Σήμερα Τρίτη 30-06-2020, 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. 13864/26-06-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Γκρίντζαλη Ηλία, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος
του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας –
Ν.Χαλκηδόνος, 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
Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκρίντζαλης Ηλίας Πρόεδρος
Δαρσακλή Χαρίκλεια
Βαρσαμή Ευσταθία
Κριεκούκης Νικόλαος
Αμπατζή Σοφία
Ζώτου Παναγιώτα
Λεωνίδας Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του και είπε τα παρακάτω:
Είναι τρεις λακκούβες στην οδό Μπενάκη στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Νέα Χαλκηδόνα (είναι ένα
δρομάκι στη συμβολή των οδών Πεταλά 40-42 και Κωστή Παλαμά 22-24 δίπλα σε ένα μαγαζί για
ταξίμετρα), οι οποίες μετά από διαρκή αιτήματα δεν έχουν αποκατασταθεί. Να ζητήσουμε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες για την άμεση
αποκατάστασή τους, διότι είναι δρόμος που διέρχονται επαγγελματικά οχήματα συνεχώς τις
εργάσιμες ημέρες, εκτός των επιβατικών των κατοίκων.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το σώμα στο σύνολό του εξέφρασε θετική άποψη για την άμεση αποκατάσταση των λακκουβών
στην οδό Μπενάκη στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν.Χαλκηδόνα και συγκεκριμένα , (σε δρομάκι στη
συμβολή των οδών Πεταλά 40-42 και Κωστή Παλαμά 22-24 δίπλα σε ένα μαγαζί για ταξίμετρα)και να
προχωρήσει το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες..
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, και λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στην άμεση αποκατάσταση των λακκουβών στην οδό Μπενάκη στο Μεσαίο
Κουκλάκι στη Ν.Χαλκηδόνα και συγκεκριμένα , (σε δρομάκι στη συμβολή των οδών Πεταλά 40-42 και
Κωστή Παλαμά 22-24 δίπλα σε ένα μαγαζί για ταξίμετρα) και να προχωρήσει το θέμα στην Τεχνική
Υπηρεσία για τις ανάλογες ενέργειες για άμεση αποκατάστασή τους, διότι είναι δρόμος που
διέρχονται επαγγελματικά οχήματα συνεχώς τις εργάσιμες ημέρες, εκτός των επιβατικών των
κατοίκων.
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τα Μέλη

