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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς
Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 9/2015 απόφασης-εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 368/2014 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 90/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 8559/28-4-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.4.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης  Ιωάννης Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

λοιπά τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα

Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του

ανωτέρω θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.

13ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7099/16-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου και την υπ΄αρ. 9/2015 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής,
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 09/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010
την υπ΄ αριθμ. 09/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ληφθείσα κατά
τη συνεδρίαση της 15/04/2015, και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 03/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης: 09/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

« Λήψη απόφασης για την μεταφορά-
χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 368/2014 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464
& Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2015,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 π.μ μετά την υπ΄ αριθ. 6585/07-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταμένης ως
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γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης με
βαθμό Δ΄.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε η κα Χαραμάρα Γεωργία, αναπληρωματικό μέλος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι το τακτικό μέλος κα Ανδρέου Χριστίνα δήλωσε
προφορικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν μπορεί να παρευρίσκεται
στη συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος       1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης                              2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος 3) Ανδρέου Χριστίνα
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Χαραμάρα Γεωργία
6) Γαλαζούλα Αλίκη
7) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την υπ΄ αριθμ.  6920/2015 εισήγηση,
καλεί να προβούμε σε λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά-χωροθέτηση της
λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας.

Για ενημέρωσή, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μας γνωρίζει τα κάτωθι:

 Με τις υπ’αριθμ.1627/03-02-14 & 3405/28-02-14 αιτήσεις που ζητούσαν την
μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό 700 Θεσπιέων

 Με το υπ’ αριθμ.15654/13-11-13 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας ζητούσαν την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την μεταφορά
της λαϊκής αγοράς από την οδό 700 Θεσπιέων.

 Με το υπ’ αριθμ.1627/03-02-14 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την
μεταφορά της λαϊκής αγοράς υπό προϋποθέσεις στην οδό Εθν.Αντιστάσεως
και στο τμήμα από την οδό Βάρναλη έως την οδό Αχαρνών.

 Παρόλα αυτά με το υπ΄αριθμ. 3405/28-02-14 έγγραφο του Γραφείου
Δημάρχου προτείνουν την εκ περιτροπή λειτουργία της λαϊκής αγοράς ανά
εξάμηνο στην οδό 700 Θεσπιέων και στην οδό Εθν.Αντιστάσεως ζητώντας
παράλληλα και τις απόψεις του Οργανισμού Λαϊκών αγορών.

 Με την υπ. αριθμ.368/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
αποφασίσθηκε η μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς εκ περιτροπής
ανά έξι(6) μήνες στην οδό 700 Θεσπιέων και στην οδό Εθν.Αντιστάσεως

 Με την υπ’ άριθμ. 4/2015 της Δημοτικής Κοινότητας             Ν. Χαλκηδόνας
αποφασίστηκε ομόφωνα  να ζητηθεί να μην ισχύσει η μεταφορά της λαϊκής
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αγοράς στην Εθν. Αντιστάσεως, να παραμείνει μόνο στην οδό 700 Θεσπιέων,
και αν τηρούνται οι τεχνικοί όροι να μεταφερθεί στην οδό Μ. Αντύπα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας
προτείνεται η μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Μ. Αντύπα από την οδό Κ.
Παλαμά έως την οδό Θ. Πεταλά διότι:

α) το μήκος έκτασης της λαϊκής αγοράς καλύπτει ανάγκες
β) η πρόσβαση είναι εφικτή καθώς και η στάθμευση
γ) Το δίκτυο αποχέτευσης κυρίως για τους ιχθυοπώλες καλύπτει την λειτουργία της
λαϊκής αγοράς.

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

Επιπλέον το Γραφείο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας με
την υπ΄ αριθμ.  04/2015 απόφαση, καλεί να προβούμε σε λήψη απόφασης σχετικά
με την μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας.

Για ενημέρωσή, το Γραφείο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Χαλκηδόνας, μας γνωρίζει τα κάτωθι:

Στις 30/10/2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την εκ περιτροπής
λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας ως εξής:
Από 1/5 έως 31/10 στην οδό Εθν. Αντιστάσεως (από το ύψος Βάρναλη έως την οδό
Αχαρνών)
Από 1/11 έως 30/4 στην οδό 700 Θεσπιέων (από Δερβενακίων έως Γρ. Λαμπράκη).
Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτημα κατοίκου της οδό 700 Θεσπιέων, όπου και
διενεργείται η λαϊκή επί 20ετία και έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας
(1627/3-2-2014 και      3405/28-2-2014).
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας με απόφασή του στις
15/10/2014 είχε εκφράσει την αντίθεσή του με την προτεινόμενη λύση και
συγκεκριμένα με την μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Εθν. Αντιστάσεως.
Όπως φαίνεται στο απόσπασμα από το πρακτικό του Συμβουλίου (συνεδρίαση
11/2014):
«…η θέση η οποία προτείνεται (Εθνικής Αντιστάσεως) έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα:
βρίσκεται στην άλλη πλευρά της οδού Αχαρνών. Αυτό δυσκολεύει την πρόσβαση των
κατοίκων της           Ν. Χαλκηδόνας που διαμένουν στην περιοχή και οι οποίοι σήμερα
εξυπηρετούνται από αυτή την Λαϊκή, η οποία είναι και η μοναδική στην οποία έχουν
πρόσβαση.
Οι κάτοικοι των συνοικιών Χρυσαλίδα και Κουκλάκι θα πρέπει να διασχίσουν ένα
δρόμο μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου για να μεταβούν στην Εθνικής Αντιστάσεως
και μάλιστα μια μέρα (Σάββατο) που η περιοχή γύρω από το Σούπερ μάρκετ
«Σκλαβενίτης» έχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για κάποιους απ αυτούς είναι
απαγορευτική και η απόσταση. Μπορεί η απόσταση μεταξύ των δυο τοποθεσιών (700
Θεσπιέων και Εθν. Αντιστάσεως) να φαίνεται μικρή, αλλά για τους διαμένοντες στην
περιοχή και μάλιστα τους μεγαλύτερους ηλικιακά συμπολίτες μας η Αχαρνών
λειτουργεί ως σοβαρό εμπόδιο.

Συνημμένα : 1.  Φωτογραφίες
2.  Τοπογραφικό σκαρίφημα της περιοχής

ΑΔΑ: 76ΣΦΩΗΓ-02Π



7

Αντίστροφα για τους κατοίκους που διαμένουν στην Εθν. Αντιστάσεως και τους γύρω
δρόμους υπάρχει η εναλλακτική λύση της Λαϊκής Αγοράς Ν.Φιλαδέλφειας, από την
οποία εξυπηρετούνται  έτσι κι αλλιώς.
Δευτερευόντως η Εθν. Αντιστάσεως στερείται αποχετευτικού συστήματος, κάτι που
πιθανά δημιουργεί πρόβλημα στον καθαρισμό του δρόμου μετά την λειτουργία της
Λαϊκής…».
Έτσι η απόφαση που ελήφθη ομόφωνα (24/2014) ήταν η εξής:
«Συμφωνεί στην εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής αγοράς ώστε να μην υπάρχει
όχληση σε ένα μόνο δρόμο.
Προτείνει στην Τεχνική Υπηρεσία να αναζητήσει άλλη εναλλακτική λύση στην ίδια
περιοχή (Χρυσαλίδα ή Κουκλάκι) και να μας φέρει ανάλογη πρόταση, η οποία να
εξεταστεί σε έκτακτο συμβούλιο μετά από 15 ημέρες.
Επίσης το Συμβούλιο θα προχωρήσει σε διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής
για να εξακριβώσει τις τυχόν διαμαρτυρίες κατοίκων».
Δυστυχώς η απόφαση αυτή δεν έφθασε έγκαιρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το
οποίο στηρίχθηκε σε μια απλή αλληλογραφία της πρώην Δημάρχου.
Σημειώνουμε ότι κανένα συλλογικό όργανο του Δήμου δεν έχει λάβει σχετική
απόφαση, ούτε έχει εκφράσει τη συμφωνία του με την μεταφορά της λαϊκής αγοράς.
Αντιθέτως τόσο από συζητήσεις με κατοίκους της περιοχής, όσο και από τις απόψεις
που διατυπώθηκαν στη Λαϊκή Συνέλευση που έγινε στις 27/11 στο Πνευματικό Κέντρο
Ν. Χαλκηδόνας έγινε φανερό ότι μια τέτοια μεταφορά θα ήταν καταστροφική για το
μέλλον αυτής της λαϊκής αγοράς.
Μετά από αναζήτηση στους γύρω δρόμους και επιδιώκοντας να μην μετατοπιστεί
σημαντικά η λαϊκή αγορά από τη θέση στην οποία βρίσκεται καταλήξαμε ότι η
μοναδική εναλλακτική λύση είναι η οδός Μ. Αντύπα (η οδός μπροστά από το Λύκειο
Ν. Χαλκηδόνας).
Έτσι προτείνω το Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής:

1. Να ζητήσει να μην ισχύσει η μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Εθν.
Αντιστάσεως.

2. Να παραμείνει στην οδό 700 Θεσπιέων, όπου και λειτουργεί επιτυχημένα μέχρι
σήμερα.

3. Εναλλακτικά και αν τηρούνται οι τεχνικοί όροι που απαιτούνται να
χωροθετηθεί ως εκ περιτροπής χώρος η οδός Μ. Αντύπα.

Εφόσον συμφωνήσουμε  με τα παραπάνω να εισηγηθούμε στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουν σχετικές αποφάσεις και να ζητήσουν
την αλλαγή της παραπάνω απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Καλείστε 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. 03/2015 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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Να ζητήσει να μην ισχύσει η μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Εθν.
Αντιστάσεως.

2. Να παραμείνει στην οδό 700 Θεσπιέων, όπου και λειτουργεί επιτυχημένα
μέχρι σήμερα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
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3. Εναλλακτικά και αν τηρούνται οι τεχνικοί όροι που απαιτούνται να
χωροθετηθεί ως εκ περιτροπής χώρος η οδός Μ. Αντύπα.

Μειοψήφησε η κα Δρούγγα Λαμπαδού Δάφνη.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ε.Π.Ζ.

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- την υπ΄ αριθμ. 04/2015 απόφαση του Γραφείου Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μεταφορά της λαϊκής αγοράς
στην οδό Μ. Αντύπα από την οδό Κ. Παλαμά έως την οδό Θ. Πεταλά, σύμφωνα και
με το σκεπτικό της ως άνω εισήγησης της Δ.Τ.Υ., και με την προϋπόθεση τήρησης
του κανονισμού Λαϊκών Αγορών.

Από την ψηφοφορία απείχε ο κος Παπανικολάου Νικόλαος, επιφυλασσόμενος
να τοποθετηθεί στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2015

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα για την εκ
περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ν.Χ. στις οδούς 700 Θεσπιέων και
Μ.Αντύπα σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

 Κατά του θέματος, ως τελικώς εισήχθη, δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Κοπελούσος και Ε.Πλάτανος (σύνολο 2), οι οποίοι
υποστήριξαν την μόνιμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην οδό 700
Θεσπιέων-Ν.Χ..

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 9/2015 απόφαση-εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθ. 4/2015 απόφαση-διατύπωση γνώμης του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, όλα τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου και:

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας)
 Την υπ. αριθμ.368/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
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 Τα υπ’ αριθμ.1627/03-02-14 και 6920/14-4-2015 έγγραφα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(21 ΥΠΕΡ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 700 ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ Μ.ΑΝΤΥΠΑ
-2 ΥΠΕΡ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 700 ΘΕΣΠΙΕΩΝ )

Εγκρίνει, για τους στο σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, την
υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση της αριθ. 368/2014 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, υποδεικνύοντας την εκ περιτροπής λειτουργία
της Λαϊκής Αγοράς Νέας Χαλκηδόνας στις οδούς 700 Θεσπιέων (κατά το χειμερινό
εξάμηνο, ήτοι από 1/11-30/4) και Μ. Αντύπα από την οδό Κ. Παλαμά έως την οδό
Θ. Πεταλά (κατά το θερινό εξάμηνο, ήτοι από 1/5-31/10), σύμφωνα και με το
σκεπτικό της σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, διεκδικώντας παράλληλα να
παραμείνει η Λαϊκή Αγορά στην οδό 700 Θεσπιέων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους,
όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα, και με την προϋπόθεση τήρησης του Κανονισμού
Λαϊκών Αγορών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ                                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
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Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
- Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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