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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 04/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 11/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ.
90/2015
απόφασης
του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου
του
∆ήµου
ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος περί µεταφοράςχωροθέτησης της λαϊκής αγοράς
Νέας Χαλκηδόνας »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού
Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
σήµερα την 15 του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
12:30 µ.µ µετά την υπ΄ αριθ. 11788/10-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, που
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.
75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε βαθµό ∆΄.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9)
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
∆ούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Ανδρέου Χριστίνα
Γαλαζούλα Αλίκη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γεωργαµλής Λύσανδρος
2) Κανταρέλης ∆ηµήτριος
3) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Γραφείο Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας
Χαλκηδόνας µε την υπ΄ αριθµ.
13/2015 απόφαση, καλεί να
προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε την τροποποίηση της υπ΄
αριθµ. 90/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος περί µεταφοράς-χωροθέτησης της λαϊκής
αγοράς Νέας Χαλκηδόνας.
Για ενηµέρωσή, το Γραφείο Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, µας γνωρίζει τα κάτωθι:
Η απόφαση του ∆.Σ για την Λαϊκή Αγορά έχει σταλεί στην
Περιφέρεια. Από ενηµέρωση που έχουµε από την ∆ιεύθυνση των
Λαϊκών Αγορών έχει πραγµατοποιηθεί αυτοψία στην οδό Μαρίνου
Αντύπα από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας και υπάρχει αρνητική
εισήγηση. Η τροχαία έχει γνωµοδοτήσει θετικά. Αρνητική είναι η
θέση και των Σωµατείων που εκπροσωπούν τους πωλητές. Ζητήσαµε
να πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε τους επικεφαλής της υπηρεσίας
και εκπροσώπους των Σωµατείων των πωλητών και είχαν οριστεί
δυο συναντήσεις, οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν όχι από δική µας
ευθύνη. Εµείς επιµένουµε στην απόφαση που έχουµε ήδη λάβει και
θεωρούµε ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο καθυστερήσεων. Κατόπιν
τούτου και επειδή από την συζήτηση µε τους κατοίκους της περιοχής
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαΐου, όπου διατυπώθηκε η αντίθεση
των κατοίκων της οδού 700 Θεσπιέων στην παραµονή της Λαϊκής,
προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ως προς ένα σκέλος της, εισηγούµαστε τα παρακάτω: να
ζητήσουµε αλλαγή της απόφασης του ∆.Σ., µε απαλοιφή της φράσης
«διεκδικώντας παράλληλα να παραµείνει η Λαϊκή Αγορά στην οδό
700 Θεσπιέων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως λειτουργούσε
µέχρι σήµερα».
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Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
να ζητηθεί και η δική της γνωµοδότηση, ώστε να παραπεµφθεί στην
επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση
µεταξύ των µελών του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας, κατά την
οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 07/2015 Πρακτικό του Συµβουλίου. Στη συνέχεια ο κος
Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Την τροποποίηση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς
ένα σκέλος της, και συγκεκριµένα : αλλαγή της απόφασης του ∆.Σ.,
µε απαλοιφή της φράσης «διεκδικώντας παράλληλα να παραµείνει η
Λαϊκή Αγορά στην οδό 700 Θεσπιέων καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα». Η απόφαση αυτή να
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να ζητηθεί και η δική
της γνωµοδότηση, ώστε να παραπεµφθεί στην επόµενη συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική
συζήτηση µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να
αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- την υπ΄ αριθµ. 13/2015 απόφαση του Γραφείου Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 13/2015 απόφαση του Γραφείου
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ως
εισάγεται και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την
τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 90/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ως προς ένα σκέλος της, και συγκεκριµένα την
απαλοιφή της φράσης «διεκδικώντας παράλληλα να παραµείνει η
Λαϊκή Αγορά στην οδό 700 Θεσπιέων καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, όπως λειτουργούσε µέχρι σήµερα».

ΑΔΑ: 7ΚΙΑΩΗΓ-0ΟΘ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως
ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανοµή: 1) ∆.Τ.Υ.
2) Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
3) Γενική Γραµµατέα
4) Τοπικό Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

ΣΥΝ: Η υπ΄ αριθµ. 13/2015 απόφαση του
Γραφείου Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

