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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 23-03 -2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 6393/30-03-2021
ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Προς: 1)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 5/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ενημέρωση και κατάθεση ψηφίσματος
για την ενέδρα και επίθεση στις 12-32021 και τον τραυματισμό του Δημοτικού
Συμβούλου Κώστα Τομπούλογλου

Σήμερα Δευτέρα 22-03-2021 , στο Κτίριο που στεγάζεται το τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στην
οδό Ραιδεστού 21 στη Ν.Χαλκηδόνα,, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 π.μ. συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης
σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-32020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 36 και των λοιπών
σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του
κορωνοϊού το Συμβούλιο Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. . 5596/18-03-2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ηλία Γκρίντζαλη , που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ 2.
του Ν.3852/10, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κ. Αικατερίνης
Δαγλόγλου με βαθμό Α΄

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
Κριεκούκης Νικόλαος
Βαρσαμή Ευσταθία
Αμπατζή Σοφία

Λεωνίδας Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζώτου Παναγιώτα

O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 4ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η Ελευθερία της έκφρασης συνιστά αναγκαίο θεμέλιο μιας Δημοκρατικής κοινωνίας όπως αυτή της
πόλης που εμείς οι αιρετοί υπηρετούμε .
Αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδό της και για την ανάπτυξη κάθε ανθρώπου.
Πρέπει να εφαρμόζεται και να περιφρουρείται όχι μόνο στις απόψεις ιδέες που γίνονται, ευνοϊκά
δεκτές ή θεωρούνται ως ανώδυνες ή αδιάφορες, αλλά επίσης σε εκείνες που προβάλλουν πλήττουν ή
ενοχλούν το Κράτος ή οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού.
Αυτές είναι οι απαιτήσεις της πλουραλιστικής ανεκτικότητας, και του ανοιχτού πνεύματος, χωρίς τις
οποίες δεν νοείται η ύπαρξη "Δημοκρατικής Κοινωνίας"
Έχουμε υποχρέωση σαν αιρετοί δημοκρατικά εκλεγμένοι από το λαό της Ν.ΦιλαδέλφειαςΝ.Χαλκηδόνας να περιφρουρήσουμε τον θεσμό που υπηρετούμε, να προστατέψουμε την ανθρώπινη
ζωή και αξιοπρέπεια.
Προτείνω το ακόλουθο ψήφισμα
ΦΗΦΙΣΜΑ
Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ν.Χαλκηδόνας καταδικάζει ομόθυμα την δολοφονική επίθεση εις βάρος
του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Τομπούλογλου.
Αυτή η πράξη αλλά και κάθε πράξη βίας καταδικάζεται από όπου και αν αφορμάται ιδεολογικά,
πολιτικά, οπαδικά, κοινωνικά.
Ευχόμαστε περαστικά στον ίδιο, στην οικογένειά του, ταχεία ανάρρωση και ευελπιστούμε σύντομα τα
κακοποιά στοιχεία να βρεθούν στα χέρια της Δικαιοσύνης και να λογοδοτήσουν.

To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Tα μέλη ενέκριναν ομόφωνα το ανωτέρω ψηφίσμα
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τα Μέλη

