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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 03/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 09/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Λήψη απόφασης για την
µεταφορά-χωροθέτηση
της
λαϊκής
αγοράς
Νέας
Χαλκηδόνας, σύµφωνα µε την
υπ΄ αριθµ. 368/2014 απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής »
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 Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
12:30 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 6585/07-04-2015 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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Στη συνεδρίαση κλήθηκε η κα Χαραµάρα Γεωργία,
αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι το
τακτικό µέλος κα Ανδρέου Χριστίνα δήλωσε προφορικά, µετά από
τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9)
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
∆ούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Χαραµάρα Γεωργία
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος

1) Γεωργαµλής Λύσανδρος
2) Κανταρέλης ∆ηµήτριος
3) Ανδρέου Χριστίνα

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ.
6920/2015 εισήγηση, καλεί να προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά
µε την µεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας.
Για ενηµέρωσή,
γνωρίζει τα κάτωθι:
•

•

•

η

∆ιεύθυνση

Τεχνικών

Υπηρεσιών,

µας

Με τις υπ’αριθµ.1627/03-02-14 & 3405/28-02-14 αιτήσεις που
ζητούσαν την µεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό 700
Θεσπιέων
Με το υπ’ αριθµ.15654/13-11-13 έγγραφο του Τµήµατος
Εσόδων & Περιουσίας ζητούσαν την γνώµη της Τεχνικής
Υπηρεσίας για την µεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό
700 Θεσπιέων.
Με το υπ’ αριθµ.1627/03-02-14 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία
προτείνει
την
µεταφορά
της
λαϊκής
αγοράς
υπό
προυποθέσεις στην οδό Εθν.Αντιστάσεως και στο τµήµα από
την οδό Βάρναλη έως την οδό Αχαρνών.
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•

•

•

Παρόλα αυτά µε το υπ΄αριθµ. 3405/28-02-14 έγγραφο του
Γραφείου ∆ηµαρχού προτείνουν την εκ περιτροπή λειτουργία
της λαϊκής αγοράς ανά εξάµηνο στην οδό 700 Θεσπιέων και
στην οδό Εθν.Αντιστάσεως ζητώντας παράλληλα και τις
απόψεις του Οργανισµού Λαϊκών αγορών.
Με την υπ. αριθµ.368/14 απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής αποφασίσθηκε η µεταφορά-χωροθέτηση
της λαϊκής αγοράς εκ περιτροπής ανά έξι(6) µήνες στην οδό
700 Θεσπιέων και στην οδό Εθν.Αντιστάσεως
Με την υπ’ άριθµ. 4/2015 της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ν. Χαλκηδόνας αποφασίστηκε οµόφωνα να ζητηθεί να µην
ισχύσει η µεταφορά της λαϊκής αγοράς στην Εθν. Αντιστάσεως,
να παραµείνει µόνο στην οδό 700 Θεσπιέων, και αν τηρούνται
οι τεχνικοί όροι να µεταφερθεί στην οδό Μ. Αντύπα.

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και µετά από αυτοψία της
υπηρεσίας προτείνεται η µεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό
Μ. Αντύπα από την οδό Κ. Παλαµά έως την οδό Θ. Πεταλά διότι:
α) το µήκος έκτασης της λαϊκής αγοράς καλύπτει ανάγκες
β) η πρόσβαση είναι εφικτή καθώς και η στάθµευση
γ) Το δίκτυο αποχέτευσης κυρίως για τους ιχθυοπώλες καλύπτει την
λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
Παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης.
Συνηµµένα
:

1. Φωτογραφίες
2. Τοπογραφικό σκαρίφηµα της περιοχής

Επιπλέον το Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας
Χαλκηδόνας µε την υπ΄ αριθµ.
04/2015 απόφαση, καλεί να
προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε την µεταφορά-χωροθέτηση
της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας.
Για ενηµέρωσή, το Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Νέας Χαλκηδόνας, µας γνωρίζει τα κάτωθι:
Στις 30/10/2014 το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε την
εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας ως
εξής:
Από 1/5 έως 31/10 στην οδό Εθν. Αντιστάσεως (από το ύψος
Βάρναλη έως την οδό Αχαρνών)
Από 1/11 έως 30/4 στην οδό 700 Θεσπιέων (από ∆ερβενακίων έως
Γρ. Λαµπράκη).
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Η απόφαση αυτή ελήφθη µετά από αίτηµα κατοίκου της οδό 700
Θεσπιέων, όπου και διενεργείται η λαϊκή επί 20ετία και έγγραφο του
∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (1627/3-2-2014 και
3405/28-2-2014).
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας µε απόφασή
του στις 15/10/2014 είχε εκφράσει την αντίθεσή του µε την
προτεινόµενη λύση και συγκεκριµένα µε την µεταφορά της λαϊκής
αγοράς στην οδό Εθν. Αντιστάσεως.
Όπως φαίνεται στο απόσπασµα από το πρακτικό του Συµβουλίου
(συνεδρίαση 11/2014):
«…η θέση η οποία προτείνεται (Εθνικής Αντιστάσεως) έχει ένα
σοβαρό µειονέκτηµα: βρίσκεται στην άλλη πλευρά της οδού
Αχαρνών. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση των κατοίκων της
Ν. Χαλκηδόνας που διαµένουν στην περιοχή και οι οποίοι σήµερα
εξυπηρετούνται από αυτή την Λαϊκή, η οποία είναι και η µοναδική
στην οποία έχουν πρόσβαση.
Οι κάτοικοι των συνοικιών Χρυσαλίδα και Κουκλάκι θα πρέπει να
διασχίσουν ένα δρόµο µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου για να
µεταβούν στην Εθνικής Αντιστάσεως και µάλιστα µια µέρα (Σάββατο)
που η περιοχή γύρω από το Σούπερ µάρκετ «Σκλαβενίτης» έχει
τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβληµα. Για κάποιους απ αυτούς είναι
απαγορευτική και η απόσταση. Μπορεί η απόσταση µεταξύ των δυο
τοποθεσιών (700 Θεσπιέων και Εθν. Αντιστάσεως) να φαίνεται µικρή,
αλλά για τους διαµένοντες στην περιοχή και µάλιστα τους
µεγαλύτερους ηλικιακά συµπολίτες µας η Αχαρνών λειτουργεί ως
σοβαρό εµπόδιο.
Αντίστροφα για τους κατοίκους που διαµένουν στην Εθν.
Αντιστάσεως και τους γύρω δρόµους υπάρχει η εναλλακτική λύση της
Λαϊκής Αγοράς Ν.Φιλαδέλφειας, από την οποία εξυπηρετούνται έτσι
κι αλλιώς.
∆ευτερευόντως η Εθν. Αντιστάσεως στερείται αποχετευτικού
συστήµατος, κάτι που πιθανά δηµιουργεί πρόβληµα στον καθαρισµό
του δρόµου µετά την λειτουργία της Λαϊκής…».
Έτσι η απόφαση που ελήφθη οµόφωνα (24/2014) ήταν η εξής:
«Συµφωνεί στην εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής αγοράς ώστε
να µην υπάρχει όχληση σε ένα µόνο δρόµο.
Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία να αναζητήσει άλλη εναλλακτική
λύση στην ίδια περιοχή (Χρυσαλίδα ή Κουκλάκι) και να µας φέρει
ανάλογη πρόταση, η οποία να εξεταστεί σε έκτακτο συµβούλιο µετά
από 15 ηµέρες.
Επίσης το Συµβούλιο θα προχωρήσει σε διαβούλευση µε τους
κατοίκους της περιοχής για να εξακριβώσει τις τυχόν διαµαρτυρίες
κατοίκων».
∆υστυχώς η απόφαση αυτή δεν έφθασε έγκαιρα στο Περιφερειακό
Συµβούλιο, το οποίο στηρίχθηκε σε µια απλή αλληλογραφία της
πρώην ∆ηµάρχου.
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Σηµειώνουµε ότι κανένα συλλογικό όργανο του ∆ήµου δεν έχει λάβει
σχετική απόφαση, ούτε έχει εκφράσει τη συµφωνία του µε την
µεταφορά της λαϊκής αγοράς. Αντιθέτως τόσο από συζητήσεις µε
κατοίκους της περιοχής, όσο και από τις απόψεις που διατυπώθηκαν
στη Λαϊκή Συνέλευση που έγινε στις 27/11 στο Πνευµατικό Κέντρο
Ν. Χαλκηδόνας έγινε φανερό ότι µια τέτοια µεταφορά θα ήταν
καταστροφική για το µέλλον αυτής της λαϊκής αγοράς.
Μετά από αναζήτηση στους γύρω δρόµους και επιδιώκοντας να µην
µετατοπιστεί σηµαντικά η λαϊκή αγορά από τη θέση στην οποία
βρίσκεται καταλήξαµε ότι η µοναδική εναλλακτική λύση είναι η οδός
Μ. Αντύπα (η οδός µπροστά από το Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας).
Έτσι προτείνω το Κοινοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τα εξής:
1. Να ζητήσει να µην ισχύσει η µεταφορά της λαϊκής αγοράς στην
οδό Εθν. Αντιστάσεως.
2. Να παραµείνει στην οδό 700 Θεσπιέων, όπου και λειτουργεί
επιτυχηµένα µέχρι σήµερα.
3. Εναλλακτικά και αν τηρούνται οι τεχνικοί όροι που απαιτούνται
να χωροθετηθεί ως εκ περιτροπής χώρος η οδός Μ. Αντύπα.
Εφόσον συµφωνήσουµε µε τα παραπάνω να εισηγηθούµε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβουν
σχετικές αποφάσεις και να ζητήσουν την αλλαγή της παραπάνω
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Καλείστε 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. 03/2015 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
Αποφασίζει οµόφωνα
1. Να ζητήσει να µην ισχύσει η µεταφορά της λαϊκής αγοράς
στην οδό Εθν. Αντιστάσεως.
2. Να παραµείνει στην οδό 700 Θεσπιέων, όπου και λειτουργεί
επιτυχηµένα µέχρι σήµερα.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
3. Εναλλακτικά και αν τηρούνται οι τεχνικοί όροι που
απαιτούνται να χωροθετηθεί ως εκ περιτροπής χώρος η οδός
Μ. Αντύπα.
Μειοψήφησε η κα ∆ρούγγα Λαµπαδού ∆άφνη.

ΑΔΑ: 7ΤΒ4ΩΗΓ-3ΨΧ

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. 04/2015 απόφαση του Γραφείου Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µεταφορά της
λαϊκής αγοράς στην οδό Μ. Αντύπα από την οδό Κ. Παλαµά έως την
οδό Θ. Πεταλά, σύµφωνα και µε το σκεπτικό της ως άνω εισήγησης
της ∆.Τ.Υ., και µε την προϋπόθεση τήρησης του κανονισµού Λαϊκών
Αγορών.
Από την ψηφοφορία απείχε ο κος Παπανικολάου Νικόλαος,
επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί στη σχετική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 09/2015
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

