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Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Προς: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2021 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 3/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για

την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
στη Ν.Χαλκηδόνα
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 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Κοινοτικό μας Συμβούλιο επανεξετάζει σήμερα 1 χρόνο μετά την αρχική εισήγηση με το υπ΄αριθμ
9057/5-5-2015 αίτημα των κατοίκων για μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς από την οδό 700 Θεσπιέων που
φιλοξενείται αρκετά χρόνια.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ορίζει ότι η Λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Ν.Χαλκηδόνα γίνεται σε
δυο τμήματα, κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο κάθε έτους.
Συγκεκριμένα το Α΄ εξάμηνο στην προέκταση της οδού 700 Θεσπιέων από Δερβενακίων μέχρι Κωστή
Παλαμά. Το Β΄εξάμηνο επί της οδού 700 Θεσπιέων.
Λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο αίτημα των κατοίκων και της όχλησής τους επί πολλά έτη, την
αποδεδειγμένη απροβλημάτιστη και χωρίς Κοινωνική όχληση λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην θέση
Α (προέκταση 700 Θεσπιέων, Δερβενακίων μέχρι Κωστή Παλαμά),
Προτείνω α) την οριστική διακοπή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς από την οδό 700 Θεσπιέων και β)
την μόνιμη λειτουργία και φιλοξενία της Λαϊκής Αγοράς για όλο το Έτος στην προέκταση της οδού 700
Θεσπιέων και συγκεκριμένα από Δερβενακίων μέχρι Κωστή Παλαμά.
Διαφορετικά να εξεταστεί η εκ περιτροπής λειτουργία ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα το Α΄εξάμηνο
στην προέκταση της 700 Θεσπιέων (θέση α΄) και κατά το β΄εξάμηνο σε νέα θέση στην οδό Μαρίνου
Αντύπα (απο Πεταλά έως Κωστή Παλαμά).

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ο κος Λεωνίδας πήρε τον λόγο και είπε ότι δεν έχει αντίρρηση να λειτουργεί η Λαϊκή στην Μαρίνου
Αντύπα γιατί έτσι δικαιώνουμε και το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο που είχε αποφασίσει να
μεταφερθεί στην Εθν. Αντιστάσεως αλλά προσέκρουσε στην Περιφέρεια.
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την οριστική διακοπή λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς από την οδό 700 Θεσπιέων και β) την μόνιμη
λειτουργία και φιλοξενία της Λαϊκής Αγοράς για όλο το Έτος στην προέκταση της οδού 700 Θεσπιέων
και συγκεκριμένα από Δερβενακίων μέχρι Κωστή Παλαμά.
Διαφορετικά να εξεταστεί η εκ περιτροπής λειτουργία ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα το Α΄εξάμηνο
στην προέκταση της 700 Θεσπιέων (θέση α΄) και κατά το β΄εξάμηνο σε νέα θέση στην οδό Μαρίνου
Αντύπα (από Πεταλά έως Κωστή Παλαμά).
Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Τα Μέλη

