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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Πρόταση ανάπλασης πλατείας Υψηλάντου
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 980/16.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Ανδρέου Χριστίνα
2) Γεωργαμλής Λύσανδρος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Χαραμαρά Γεωργία
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Πρόταση ανάπλασης της πλατείας Υψηλάντου». Όλοι οι
παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, με την υπ.αρ.1268/19.01.2017 ο κος Αντωνιάδης Βασίλειος και εικοσιεννέα
(29) ακόμα κάτοικοι κατέθεσαν ενυπόγραφα αίτηση με την οποία υπέβαλαν δύο εναλλακτικές προτάσεις
για την ανάπλαση της πλατείας Υψηλάντου.
Με την υιοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας των κατοίκων εγκαινιάζεται ένας νέος τρόπος
προγραμματισμού και υλοποίησης έργων μέσω συμμετοχικής διαδικασίας. Είναι αξιέπαινη η

πρωτοβουλία αυτή και προτείνω να συμφωνήσουμε με την πρόταση των κατοίκων για την ανάπλαση της
πλατείας. Οι προτάσεις των κατοίκων θα προωθηθούν στην Τεχνική υπηρεσία προκειμένου η υπηρεσία να
προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω
προτάσεις και στην συνέχεια στην υλοποίηση του έργου.
Η κα Χαραμαρά ζήτησε να προβλεφθεί και η κατασκευή παιδικής χαράς εάν αυτό είναι δυνατό.
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:
 την εισήγηση του κου Προέδρου
 την υπ.αρ.1268/19.01.2017 αίτηση των κατοίκων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτημα των κατοίκων για την ανάπλαση της πλατείας Υψηλάντου. Οι προτάσεις των κατοίκων
θα προωθηθούν στην Τεχνική υπηρεσία προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει, στην εκπόνηση της
μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας και στη συνέχεια στην υλοποίηση του έργου. Η υπηρεσία θα
πρέπει να λάβει υπόψη της τις εν λόγω προτάσεις καθώς και να εξετάσει τη δυνατότητα χωροθέτησης
παιδικής χαράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος
Χαραμαρά Γεωργία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος

Κοινοποίηση : Αντωνιάδης Βασίλειος, Σερίφου 14, με την παράκληση να ενημερώσει τους
συνυπογράφοντες της αίτησης
Εσωτερική διανομή :

1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα

