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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια :13-4-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 8469
ΔΗΜΟΣ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : 18/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“ Διατύπωση γνώμης για τη
μεταφορά της Λαϊκής αγοράς
Επταλόφου & Σταματιάδη "
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:30 μετά την υπ΄ αριθ. 5477/17.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κου Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας
τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Ρωμανού Ανθή, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα
(9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη και 2
απόντες, ως ακολούθως :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
2) Κουτσάκης Μιχαήλ
3) Κοσκολέτος Σωτήριος
4) Αναγνώστου Γεώργιος
5) Γεωργαμλής Λύσσανδρος
6) Ουσταμπασίδης Ιωάννης
7) Αθανασόπουλος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ανανιάδης Νικόλαος
2) Καραβίας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε:
Το Τοπικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας με το υπ’αρ. Πρωτ. 5133/14-3-22 έγγραφό
του μας ενημέρωσε για τα εξής:
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με
1.
Την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α'
171 « το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας,),
προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις
θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία
εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές
δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του
συμβουλίου της 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.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 84 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος
Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα
με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α'
171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η
λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι
υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης
οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της 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.

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του
δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα
και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων
αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής
της κοινότητας,
στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση
της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών.
3.
Την αριθ. πρωτ. 3363/17-2-2022 εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ.3/2022 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την αριθ. Πρωτ. 3363/17-2-2022 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α' 171
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 84 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Όπως εισηγηθεί η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και προτείνει τις κατάλληλες οδούς , οι
οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για την δυνατότητα της μεταφοράς της Λαϊκής
Αγοράς από τις εκ περιτροπής οδούς διεξαγωγής αυτής, Σ. Σταματιάδη &
Επταλόφου.
Κατά της απόφασης τέθηκε η κα Σούρτζη , η οποία θεωρεί ότι η Λαϊκή Αγορά δεν
πρέπει να μεταφερθεί , δεδομένου ότι πληροί τις ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο
και των μικροπωλητών.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ε.Π.Ζ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
1.
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 73
2.
τις διατάξεις του Ν. 4735/2020, άρθρο 40
3.
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
4.
την υπ’ αρ. 5758/22-3-2022 αίτηση των κατοίκων
5.
την υπ’ αρ. 1669/31-1-2022 αίτηση του Συλλόγου Γονέων
6.
την υπ. αρ. 7/2022 Απόφαση του Τοπικού Σ/λίου Ν. Φιλαδέλφειας Α.Π.
5133/14-3-22

7.

την υπ’ αρ. 872517/31-12-19 έγγραφη απάντηση της Περιφέρειας
Αττικής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το αίτημα για τη μεταφορά της Λαϊκής αγοράς από την οδό Επταλόφου
& Σταματιάδη στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο Δήμο
αρνητική απάντηση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι Απόφαση
της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, στο παρελθόν για το ίδιο θέμα, την οποία ο Δήμος
οφείλει να σεβαστεί.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2022
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Βούρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Βούρος

Εσωτερική διανομή :
1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γενικό Γραμματέα
3) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4) Συμβούλιο Δημ. Κοινότητας Ν.Φ.

