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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2011 Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 2/2011                                 
                                                                             

                                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                       
«Υποβολή προτάσεων για τεχνικά έργα και 
λοιπές δράσεις που αφορούν τη Δημοτική 
Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας»                                    

                                                     
                                                                                                              
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στην αίθουσα του δημοτικού κτηρίου επί της οδού 
Ραιδεστού 21 (πρώην Δημαρχείου Ν. Χαλκηδόνας) σήμερα στις 29 του μήνα 
Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄ αριθ. 
πρωτ.2856/2/22-3-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. 
Κυριακής Ναθαναήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου 
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10, 
παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα  
Κωνσταντίνου με βαθμό Β΄. 
 



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος  
2. Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος 
3. Σταθούλια Αιμιλία  
4. Φαφούτη Σοφία  
5. Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη  
6. Μέρτικα Φιλιώ  
7. Σταματελόπουλος Ηλίας  
8. Λούτας Νικόλαος  
9. Παναγούλης Αντώνιος, μέλη.  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Τσιδήμας Βασίλειος  
2. Λιώλη Σοφία  

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και 
της αριθ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τα 
Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων εκφέρουν, μεταξύ άλλων, γνώμες και 
διατυπώνουν προτάσεις, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν 
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, για την εκτέλεση νέων 
έργων και για τη συντήρηση και λειτουργία των ήδη εκτελεσθέντων καθώς και 
για διάφορα θέματα και δράσεις που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα, στην 
οποία λειτουργούν. 
 
Στα πλαίσια αυτά και λόγω της σύνταξης του Τεχνικού Προγράμματος και του 
προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2011 
εισηγούμαι σήμερα, στα πλαίσια των γνωμοδοτικών μας αρμοδιοτήτων, ότι οι 
βασικές ανάγκες που αφορούν την υποδομή της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Χαλκηδόνας είναι οι εξής :   
 

1. Ανάπλαση και προστασία της παρόχθιας περιοχής Ποδονίφτη στα όρια 
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας. 

2. Ανακατασκευή και συντήρηση ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών. 
3. Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων και αύξηση του πλάτους τους, 

όπου είναι δυνατόν, για να φυτευτούν δέντρα. 
4. Βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου για την πρόσβαση ατόμων 

με αναπηρίες. 
5. Γραμμογράφηση διαβάσεων πεζών. 



6. Συντήρηση γκαζόν και οργάνων παιδικών χαρών και οργάνων 
γυμναστικής. 

7. Ανακατασκευή πλατείας Απαλοπούλου. 
8. Ανακατασκευή πεζοδρομίου οδού Ν.Τρυπιά (παρτέρια). 
9. Λειτουργικές παρεμβάσεις στο Κάτω Κουκλάκι (Λ.Κατσώνη) προς 

διευκόλυνση κυκλοφορίας. 
10. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου οδού Περισσού στο Μεσαίο Κουκλάκι. 
11. Κυκλοφοριακή μελέτη συνοικίας Μεσαίου και Κάτω Κουκλακίου. 
12. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης και 

εγκατάστασης συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες 
θέσεις του Δήμου. 

13. Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας 
Χαλκηδόνας. 

14. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. 
15. Συνέχιση της κατασκευής του έργου των ηχοπετασμάτων. 
16. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα δημοτικά κτήρια. 
17. Δημιουργία ειδικών χώρων στις πλατείες για τα σκυλιά. 
18. Καθαρισμός ξερών δέντρων στο Κάτω Κουκλάκι και τοποθέτηση 

πλέγματος στο γήπεδο μπάσκετ στην οδό Λ.Κατσώνη. 
19. Αντισεισμική θωράκιση στα δημόσια κτήρια και κυρίως στα σχολεία. 
20. Αντιπλημμυρικά έργα. 
21. Επαναλειτουργία του δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ραιδεστού 21 

(πρώην Δημαρχείου Ν.Χαλκηδόνας) ως Κέντρου Νεότητας. 
 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2011 Πρακτικό του 
Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της κας Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 83 και 89 του Ν. 
3852/10 και αυτές της αριθ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.,  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος για την εκτέλεση νέων έργων και για τη 
συντήρηση και λειτουργία των ήδη εκτελεσθέντων καθώς και για διάφορα 
θέματα και δράσεις που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, 
σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες που αφορούν την υποδομή της, ως εξής :  
 

1. Ανάπλαση και προστασία της παρόχθιας περιοχής Ποδονίφτη στα όρια 
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας. 

2. Ανακατασκευή και συντήρηση ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών. 
3. Ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων και αύξηση του πλάτους τους, 

όπου είναι δυνατόν, για να φυτευτούν δέντρα. 
4. Βελτιώσεις στις οδικές υποδομές του Δήμου για την πρόσβαση ατόμων 

με αναπηρίες. 
5. Γραμμογράφηση διαβάσεων πεζών. 



6. Συντήρηση γκαζόν και οργάνων παιδικών χαρών και οργάνων 
γυμναστικής. 

7. Ανακατασκευή πλατείας Απαλοπούλου. 
8. Ανακατασκευή πεζοδρομίου οδού Ν.Τρυπιά (παρτέρια). 
9. Λειτουργικές παρεμβάσεις στο Κάτω Κουκλάκι (Λ.Κατσώνη) προς 

διευκόλυνση κυκλοφορίας. 
10. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου οδού Περισσού στο Μεσαίο Κουκλάκι. 
11. Κυκλοφοριακή μελέτη συνοικίας Μεσαίου και Κάτω Κουκλακίου. 
12. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης και 

εγκατάστασης συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες 
θέσεις του Δήμου. 

13. Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας 
Χαλκηδόνας. 

14. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων. 
15. Συνέχιση της κατασκευής του έργου των ηχοπετασμάτων. 
16. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα δημοτικά κτήρια. 
17. Δημιουργία ειδικών χώρων στις πλατείες για τα σκυλιά. 
18. Καθαρισμός ξερών δέντρων στο Κάτω Κουκλάκι και τοποθέτηση 

πλέγματος στο γήπεδο μπάσκετ στην οδό Λ.Κατσώνη. 
19. Αντισεισμική θωράκιση στα δημόσια κτήρια και κυρίως στα σχολεία. 
20. Αντιπλημμυρικά έργα. 
21. Επαναλειτουργία του δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ραιδεστού 21 

(πρώην Δημαρχείου Ν.Χαλκηδόνας) ως Κέντρου Νεότητας. 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ.  Α. Παναγούλης, 
μόνο ως προς 12ο σκέλος αυτής, διαφωνώντας με τη χρησιμότητα της 
συγκεκριμένης πρότασης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 
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