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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 49/2011                                  
                                                          
 

                                                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για 
την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία 
της Λαϊκής Αγοράς στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Νέας Φιλαδέλφειας». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97) σήµερα στις 
12 του µήνα Ιουλίου έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 7 µ.µ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 7944/9/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της 
∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ευτυχίας Γαϊτανά-Αποστολάκη που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     
 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, 
Αντιπρόεδρος, 3) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης 
∆ηµήτριος 5)  Παΐδας Αδαµάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης 
Πέτρος 8) Κοσκολέτος Σωτήριος και 9) Γκούµα ∆ανάη-Εύα, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   Ουδείς. 

 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα 
εξής:  
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους 
εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης 
νοµοθεσίας, µε τις οποίες: 
I ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις 
που επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους 
κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να 
τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης») η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.. 
 
Σύµφωνα µε το απόσπασµα της από 1-2-2010 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας όπου συζητήθηκε η λήψη απόφασης για την  
εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της οδού Σ. Σταµατιάδη στην 
οδό Επταλόφου καθώς επί σαράντα (40) χρόνια και πλέον αυτή διεξάγεται 
στην οδό Σ. Σταµατιάδη (πρώην Ραιδεστού) κι ως εκ τούτου επιβάλλεται για 
λόγους ισονοµίας η µετακίνησή της ή τουλάχιστον η εκ περιτροπής λειτουργία 
της και σε άλλη περιοχή του ∆ήµου , αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 14/2010 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία 
της Λαϊκής Αγοράς του ∆ήµου επί των οδών Επταλόφου και Σ. Σταµατιάδη . 
 
Σύµφωνα µε το απόσπασµα της από 16-3-2011  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος όπου συζητήθηκε η λήψη 
απόφασης  - επικαιροποίηση  - για την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία 
της Λαϊκής Αγοράς στις οδούς Σ .Σταµατιάδη ( πρώην Ραιδεστού ) και 
Επταλόφου , αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθ. 53/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως : α)εγκριθεί η εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής για 
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την ανά εξάµηνο και εκ περιτροπής λειτουργία της κεντρικής Λαϊκής Αγοράς 
στις οδούς Σάββα Σταµατιάδη κι Επταλόφου και β) εγκριθεί και 
επικαιροποιηθεί µε την παρούσα απόφαση η υπ’ αριθ. 14/1-2-2010 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας , καθώς 
επίσης όπως άµεσα εφαρµοσθεί. 
 
Ακολούθως ,σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 110/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου όπου εγκρίνεται η  µη παραµονή της Λαϊκής Αγοράς σε ετήσια 
βάση στην οδό Σ. Σταµατιάδη ( πρώην Ραιδεστού ) κι αποφασίζεται η εκ 
περιτροπής λειτουργία αυτής ανά εξάµηνο και σε άλλη οδό , όπως µε 
προηγούµενη απόφασή του ( Α.∆.Σ. 53/2011) καθόρισε , καλεί τον Οργανισµό 
Λαϊκών Αγορών και το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
όπως εξετάσουν  από την πλευρά τους την εν λόγω πρόταση του ∆.Σ. και 
αναθέτει στη ∆ήµαρχο να ενεργήσει µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
µέσα σε ένα µήνα, έτσι ώστε η Λαϊκή Αγορά να µην παραµείνει µονίµως στην 
οδό Σ. Σταµατιάδη , αλλά να εξευρεθούν οι εναλλακτικοί οδοί διά της εκ 
περιτροπής λειτουργίας της. 
 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2009/4/214- α / 20-6-2011 έγγραφο του 
τµήµατος Τροχαίας Ν. Ιωνίας , γνωστοποιείται ότι το Τµήµα Τροχαίας Ν. 
Ιωνίας συνηγορεί µε την υπ’ αριθ. 53/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας σχετικά µε την εκ 
περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς ανά εξάµηνο στην οδό Επταλόφου 
και στην οδό Σ. Σταµατιάδη, αποκλειόµενης απολύτως της λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς επί πάσης άλλης οδού η οποία τέµνει αυτές ή συµβάλλει σε 
αυτές ή πάροδος αυτών. 
 
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη το από 12-5-2011 έγγραφο της Ένωσης 
Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών Εµπόρων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας , όπου 
ζητούν την αποµάκρυνση της Λαϊκής Αγοράς από τον πεζόδροµο της 
Σάρδεων και το από 21-6-2011 όµοιο της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων της 
οδού Σ. Σταµατιάδη, βάσει του οποίου οι κάτοικοι διαµαρτύρονται έντονα για 
τη µη τήρηση της υπ’ αριθ. 110/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την αριθ. 15/2011 απόφαση-πρόταση του 
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας προτείνω την εκ 
περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Νέας Φιλαδέλφειας, ως εξής : α) Επί της οδού Σ. Σταµατιάδη από Κυδωνίων 
έως Περγάµου και επί της οδού Σάρδεων από Ν. Τρυπιά έως Κοιµ. Θεοτόκου, 
αποκλειόµενης οποιασδήποτε κατάληψης του επί της οδού Σάρδεων 
πεζόδροµου από Ν. Τρυπιά έως Πλατείας Πατριάρχου και β) επί όλου του 
µήκους της οδού Επταλόφου, συµπεριλαµβανοµένης της οδού Κυζίκου και µε 
πιθανή συµπερίληψη και άλλης καθέτου οδού, αν χρειασθεί. 
 
 
Με βάση τα παραπάνω προτείνω η Ε.Π.Ζ. να εισηγηθεί προς το ∆ηµ. 

Συµβούλιο, την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, ως 

ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της : 

 

• το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010 

• το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

• την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

• την υπ’ αριθ.  15/2011 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας. 

• την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010  

• τις απόψεις της Επιτροπής Αγώνα κατοίκων οδού Σ.Σταµατιάδη, 

καθώς και των λοιπών κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων, οι 

οποίοι παρέστησαν κατά την Συνεδρίαση, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο 
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας α) 
επί της οδού Σ.Σταµατιάδη από Κυδωνίων έως Περγάµου και επί της οδού 
Σάρδεων από Ν.Τρυπιά έως Κοιµ. Θεοτόκου (αποκλειοµένης οποιασδήποτε 
κατάληψης του επί της οδού Σάρδεων πεζοδρόµου από Ν.Τρυπιά έως 
πλατείας Πατριάρχου) και β) επί όλου του µήκους της οδού Επταλόφου, 
συµπεριλαµβανοµένης της οδού Κυζίκου και µε πιθανή συµπερίληψη και 
άλλης καθέτου οδού, αν χρειασθεί. 
 
 
Εισηγείται επίσης, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Λαϊκή Αγορά να 
λειτουργήσει επί της οδού Επταλόφου κατά το χρονικό διάστηµα 1/9-
31/12/2011, ακολούθως επί της οδού Σ.Σταµατιάδη κατά το χρονικό διάστηµα 
1/1-30/4/2012 και εν συνεχεία ανά εξάµηνο εκ περιτροπής, ως άνω 
περιγράφεται. 
   
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, ο 
οποίος κρίνει την οδό Επταλόφου, ως ακατάλληλη (λόγω λειτουργίας 
Παιδικού Σταθµού, ∆ηµ. Σχολείου και ύπαρξης αφετηρίας γραµµής τρόλλεϋ) 
και θεωρεί ότι υπάρχει αδυναµία στην πρόταση λύσης που θα εξυπηρετεί 
µόνιµα το σύνολο των κατοίκων της πόλης, όπως π.χ. είναι η παράπλευρη 
οδός (πεζόδροµος) του Άλσους Ν.Φιλ/φειας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  49/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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