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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 02/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης :02 /2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση γνώμης για το χώρο
λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
της Πρωτομαγιάς στη Δημοτική
Ενότητα Ν. Χαλκηδόνας του Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας»
Σήμερα Τετάρτη 28-02-2018 και ώρα 18:30μμ 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.4656/22-02-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – 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 πέντε ( 5) μέλη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
2. Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
3. Σκλιάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πρεβέντη Δήμητρα
2. Καφεντζής Διονύσιος

Ο Πρόεδρος, κος Κατερίνης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α'):
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον
αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή
δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα
ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση
σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να
επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία
τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών
αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς
του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους
κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να
δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση
στο καταναλωτικό κοινό.

3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών,
εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και
για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο
φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του
παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος
Α'):
«1. Για τη λειτουργία πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης
αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
της αγοράς […]»

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών
και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου
της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής,
προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την
έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Προτεινόμενος χώρος λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας είναι :



Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Μεταμόρφωση από την αρχή της Δεκελείας
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας έως την οδό Ειρήνης στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας.



Ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση προς Αθήνα από την οδό Ν. Τρυπιά
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας έως την αρχή της Δεκελείας στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

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. 02/2018 Πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με το χώρο λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
της Πρωτομαγιάς στη Δημοτική Ενότητα Ν.Χαλκηδόνας του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας
–Ν.Χαλκηδόνας και προτείνει ως χώρο λειτουργίας αυτής:



Το ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Μεταμόρφωση από την αρχή της
Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας έως την οδό Ειρήνης
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας.



Το ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση προς Αθήνα από την οδό Ν.
Τρυπιά στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας έως την αρχή

της

Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας
Η παρούσα να διαβιβασθεί στο Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να ληφθεί
υπόψη στη διαμόρφωση της σχετικής της εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

