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ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης – επικαιροποίηση – για την εκ περιτροπής 
ανά εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στις οδούς Σ. Σταµατιάδη 
(Ραιδεστού) και Επταλόφου». 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 16.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2509/11.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό στην κα ∆ήµαρχο, σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 
 

  
Πράξη Αναρτητέα στο Πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

  Αρ. Απόφασης: 53/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3198/30.03.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail : proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
             pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 16.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 6/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 
µελών ήταν παρόντες : 30 και απόντες: 3,  ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαµλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                                Κόντος Σταύρος    
Μπόβος Χαράλαµπος             Κότσιρας Παύλος   
Παπανίκα Αικατερίνη                         
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 2625/15.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό για 

επαγγελµατικούς λόγους (συγκεκριµένα αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

2. Οµοίως και ο κ. Σταύρος Κόντος απέστειλε το από 15.03.2011 ηλεκτρονικό µήνυµα 

στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Προέδρου του ∆.Σ. και ενηµερώνει ότι λόγω 

προγραµµατισµένου επαγγελµατικού του ταξιδιού το οποίο δεν µπορούσε να αναβάλει, 

αδυνατεί να παρευρεθεί στη σηµερινή Συνεδρίαση. 

3. Τέλος ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Κότσιρας απουσίασε, χωρίς 

να γνωστοποιήσει την απουσία του. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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.∆.  
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Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση των εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως θεµάτων και πρίν 

την έναρξη της συζήτησης της τακτικής Η.∆. απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο κ. 

Αθ.-Κλ. Μάλλιος.  

Επίσης ο κ. Χαράλαµπος Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος µετά το τέλος της 

συζήτησης των εκτός Η.∆. θεµάτων και πρίν την έναρξη του 1ου Θέµατος Η.∆. δήλωσε ότι 

αποχωρεί  και επέστρεψε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ίδιου θέµατος της Η.∆. 

Tέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου Θέµατος Η.∆. και µέχρι το τέλος της 

Συνεδρίασης, απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Η.∆. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο Θέµα της Η.∆. έδωσε τον λόγο στον αρµόδιο 

Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδοµίας και Ποιότητας Ζωής κ. Ζαχ. Χωρινό, ο 

οποίος µε βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 2548/11.03.2011 εισηγητικό έγγραφό του, 

ανέπτυξε το θέµα ως ακολούθως:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Όλοι γνωρίζουµε ότι η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στον ∆ήµο µας αποτελεί ισχυρή 
παράδοση, διότι εξυπηρετεί καθηµερινές ανάγκες των συνδηµοτών µας. 
Όµως η επί 40 χρόνια λειτουργία της στη Ν. Φιλαδέλφεια, επί της οδού Σ. 
Σταµατιάδη (πρώην Ραιδεστού), µας επιβάλλει για λόγους ισονοµίας και εφαρµογής 
δικαίου τη µετακίνησή της, εκ περιτροπής, και σε άλλο σηµείο του ∆ήµου µας. 
 
Κατόπιν συνεννοήσεως που έγινε µε τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών, ζήτησε όπως 
συζητηθεί και ληφθεί σήµερα Απόφαση για το εν λόγω θέµα και έκανε την ακόλουθη 
πρόταση:  
 
1. Σχετικά µε την οδό Επταλόφου προτείνεται, συγκεκριµένα, ανά εξάµηνο (από 
1η Μαϊου έως 30 Οκτωβρίου) η εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί 
της οδού Επταλόφου, από την διασταύρωσή της µε την οδό ∆εκελείας  και 
συγκεκριµένα στο ύψους του αριθµού 90 της Λ. ∆εκελείας ως την διασταύρωσή της 
µε την Λ. ∆εκελείας αρ. 114, απαγορευµένης και αποκλειοµένης απολύτως της 
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέµνει αυτήν (δηλ. 
καθέτου προς την οδό Επταλόφου) ή συµβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής, και 
µάλιστα εκ περιτροπής και για έξι (6) µήνες, σε σχέση µε την λειτουργία αυτής στην 
οδό Σάββα Σταµατιάδη. 
 

2. Όσον αφορά τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επί της οδού Σ. Σταµατιάδη, 
προτείνεται η ανά εξάµηνο και συγκεκριµένα από 1η Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου 
και εκ περιτροπής λειτουργία αυτής επί της οδού Σ. Σταµατιάδη, από την 
διασταύρωσή της µε την οδό Περγάµου έως την διασταύρωσή της µε την οδό 
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Κυδωνιών, απαγορευµένης και αποκλειοµένης απολύτως της λειτουργίας της Λαϊκής 
Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέµνει αυτήν (δηλ. καθέτου προς την οδό Σ. 
Σταµατιάδη) ή συµβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής και µάλιστα εκ περιτροπής 
και για 6 µήνες σε σχέση µε την λειτουργία αυτής στην οδό Επταλόφου. 
 
3. Για το εν λόγω θέµα έχει αποφασίσει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας µε την υπ΄αριθµ. 14/01.02.2010 Απόφασή του και ζητάµε 
και σήµερα την επικαιροποίηση και ισχύ αυτής. 
 
4. Η παρακολούθηση υπό του ∆ήµου της, αυστηρώς εκ µέρους των πωλητών, 
τηρήσεως απάντων και χωρίς εξαίρεση Κανόνων Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που 
αφορούν το ωράριο λειτουργίας αυτών, την καθαριότητα, τα µέτρα υγιεινής, τον 
σεβασµό των περιοίκων, τον ενσακισµό των απορριµάτων µετά την αποχώρηση των 
πωλητών και ότι άλλο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και σήµερα, 
δυστυχώς, δεν τηρείται κατά απαράδεκτο τρόπο. 
 
5. Στους παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών 
Αγορών ως και της παρούσης Αποφάσεως όταν αυτή ληφθεί από το παρόν ∆.Σ., άµα 
δε και των υποχρεώσεών τους που πηγάζουν από την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, 
θα επιβάλλονται οι υπό του Νόµου ως και οι υπό του Κανονισµού Καθαριότητας του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οι προβλεπόµενες κυρώσεις από την ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και όχι µόνον. 
 
6. Ο αριθµός των πωλητών που θα φιλοξενηθούν και η κατανοµή των θέσεων 
αυτών, δεν µπορεί να είναι απεριόριστος, αλλά θα καθορίζεται ονοµαστικά και θα 
οριοθετείται αυστηρά από την χωρητικότητα της οδού Επταλόφου και της οδού 
Σάββα Σταµατιάδη αντιστοίχως. 
 

 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως 
 

Συγκεκριµένα:  
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σπύρο Γραµµένο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 
παράταξης «Καληµέρα Όµορφη Πόλη», ο οποίος λόγω απουσίας του επικεφαλής της 
παράταξης του, εξέφρασε τις απόψεις του και κατ’ αρχήν συµφώνησε για την εκ 
περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς από την σηµερινή θέση της 
σε άλλη οδό διότι η ίδια περιοχή έχει επωµιστεί το βάρος αυτής επί πολλά έτη , πλήν 
όµως πρότεινε δύο άλλα εναλλακτικά σηµεία για την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο 
λειτουργία αυτής και ειδικότερα πρότεινε να λειτουργεί εναλλακτικά και [α] στο 
πεζόδροµο του άλσους µέχρι την είσοδο προς Κένταυρο άλσους και [β] στην οδό 
Ενικής Αντιστάσεως από Πλατεία Πατριάρχου προς Ν. Χαλκηδόνα. 
 
Τις ίδιες απόψεις και προτάσεις εξέφρασε και διατύπωσε και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
κ. Ιωάννης Τοµπούλογλου . 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Στ. Κοσµά από 
την παράταξη «Όραµα Πόλης» του κ. Στ. Κόντου που σήµερα απουσιάζει και η οποία 
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συµφώνησε µε την εισήγηση για την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς όπως τόσο η εισήγηση αναφέρει, όσο και η προηγούµενη ∆ηµοτική 
Αρχή είχε αποφασίσει µε την σχετική απόφασή της και που στη σηµερινή συνεδρίαση 
ζητείται από τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, η επικαιροποίηση και εφαρµογή της, και 
δήλωσε προς το Σώµα ότι θα ψηφίσουν ως παράταξη την εκ περιτροπής λειτουργία 
της λαϊκής αγοράς όπως εισάγεται στο θέµα .  
    
Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από τους παρευρισκόµενους και ενδιαφερόµενους για το 
εν λόγω θέµα πολίτες-δηµότες να µιλήσουν και να εκφράσουν ανά δύο από κάθε 
πλευρά από αυτούς, δηλαδή αυτοί που διαµένουν ή είναι επαγγελµατίες και στην οδό 
Σάββα Σταµατιάδη και στην οδό Επταλόφου, όπου εκ περιτροπής θα λειτουργεί η 
Λαϊκή Αγορά, έτσι ώστε να εκφραστούν όλες οι αντιτιθέµενες πλευρές και απόψεις επί 
του εν λόγω θέµατος που έχει µείζονα σηµασία για την ευρύτερη περιοχή και 
πρωτίστως για τους περιοίκους και τους επαγγελµατίες αυτών που σηκώνουν κάθε 
Τρίτη το βάρος αυτής . 
 
Ειδικότερα οΠρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μητρόπουλο Ιωάννη, ∆ηµότη και  
κατασκευαστή στο επάγγελµα, ο οποίος διαµένει επί της οδού Επταλόφου και 
εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την επί ένα εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς 
επί της οδού Επταλόφου όπου διαµένει, διότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα στους 
κατοίκους αυτής και στο Σχολείο «Σπαθάρη». 
Τις ίδιες απόψεις εξέφρασε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων του 
∆ηµοτικού Σχολείου «Σπαθάρη» που σήµερα δεν λειτουργεί στο εν λόγω κτίριο, αλλά 
στο 4 ∆ηµοτικό Σχολείο που βρίσκεται βορείως της Πόλεως . 
   
Στο σηµείο αυτό παρενέβη ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. ο οποίος και επισήµανε ότι το 
∆ηµοτικό Σχολείο «Σπαθάρη» είναι στο κάτω άκρο της οδού Επταλόφου και δεν 
λειτουργεί σήµερα και επί δύο [2] περίπου έτη µέχρι σήµερα, η πίσω πλευρά του 
κτιρίου αυτού βλέπει στη οδό Επταλόφου, ενώ η πρόσοψη και η κεντρική είσοδος 
αυτού βρίσκεται επί της οδού Σµύρνης, η δε λειτουργία του εν λόγω ∆ηµοτικού 
Σχολείου δεν προβλέπεται να αρχίσει άµεσα ή στο εγγύς µέλλον, καθ’ όσον βρίσκεται 
στο στάδιο των µελετών η ανακατασκευή αυτού, οπότε υπάρχει πολύς και αρκετός 
χρόνος για να επανεξεταστεί το θέµα, ενδεχοµένως και σε άλλη οδό που θα εξεταστεί 
αν χρειαστεί . 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το δικαίωµα λόγου και στους δηµότες -πολίτες και 
επαγγελµατίες της εν λόγω περιοχής κ.κ. Παλάσκα και Τουλιάτο που διαµένουν και 
λειτουργούν επαγγελµατικά από την πλευρά της οδού Σάββα Σταµατιάδη, οι οποίοι 
και εξέφρασαν τις έντονες διαµαρτυρίες τους για την επί σαράντα [40] έτη συνεχή 
και αδιάκοπη λειτουργία της εν λόγω λαϊκής αγοράς, µόνιµα και σταθερά στην ίδια 
οδό, δηλαδή την οδό Σ. Σταµατιάδη (πρώην Ραιδεστού) . 
 
Οι εν λόγω πολίτες εξέφρασαν την πληθώρα προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στα 
καταστήµατά τους, στις οικίες τους, στις αυλές τους και στις οικογένειές τους από τα 
σκουπίδια, τις φωνές και την εν γένει ακαταστασία και ανησυχία που επί πολλά έτη 
δέχονται, ενώ θα µπορούσε να λειτουργεί η εν λόγω λαϊκή αγορά εκ περιτροπής, έτσι 
ώστε και λαϊκή αγορά να υπάρχει στο ιστορικό κέντρο της Πόλης και να επιµερίζεται 
το βάρος της λειτουργίας αυτής σε όλους και όχι µόνο σ’ αυτούς, διότι στη 
πραγµατικότητα έχει υποβαθµιστεί η ποιότητα της ζωής τους κατ’ αυτόν τον 
µονοµερή και άδικο τρόπο εξαιτίας της µόνιµης και σταθερής λειτουργίας της Λαϊκής 
Αγοράς στο ίδιο µέρος. 
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε τέλος τον λόγο στο Πρόεδρο της λαϊκής αγοράς που 
κλήθηκε και παραβρέθηκε στη σηµερινή συνεδρίαση, ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις 
του, λέγοντας µεταξύ των άλλων ότι η οδός Επταλόφου είναι µικρότερη σε µήκος 
από την Σάββα Σταµατιάδη. Παράλληλα ο εν λόγω απέρριψε την πρόταση του κ. 
Γραµµένου όσον αφορά την εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στον 
παράλληλο πεζόδροµο του Άλσους διότι δεν συγκεντρώνει τις προϋπόθεσης που 
χρειάζονται .  
Εδόθη επίσης ο λόγος και σε έναν πωλητή της λαϊκής αγοράς ο οποίος και αυτός 
εξέφρασε τις δικές απόψεις και ενστάσεις όσον αφορά την χωρητικότητα και το 
ενδεχόµενο µπέρδεµα των πελατών τους από τη νέα θέση των πάγκων τους, που θα 
πάνε για να λειτουργήσουν, µε την εκ περιτροπής λειτουργία αυτής . 
 
Αρκετοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι απ’ όλες τις δηµοτικές παρατάξεις έλαβαν το λόγο και 
εξέφρασαν τις απόψεις τους και το Σώµα στην συντριπτική του πλειοψηφία 
τοποθετήθηκε θετικά στην αναγκαιότητα της εκ περιτροπής και ανά εξάµηνο 
λειτουργία αυτής, εκτός από την σηµερινή οδό Σάββα Σταµατιάδη, και σε άλλη οδό, 
διότι τούτο δεν είναι δίκαιο αφού επιβαρύνονται οι ίδιοι και οι ίδιοι συνεχώς κάτοικοι 
και επί πολλά έτη µε πολλά προβλήµατα και επιβάλλεται άµεσα η λήψη απόφασης, η 
επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 14/01-02–2010 προηγούµενης Απόφασης του  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας και η εφαρµογή αυτής και µε την 
λήψη της σηµερινής απόφασης . 
 
Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Χωρινός 
Ζαχαρίας ο οποίος αντέτεινε στο παρευρισκόµενο Πρόεδρο της Λαϊκής Αγοράς ότι, 
σύµφωνα µε τις µετρήσεις που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, η οδός 
Επταλόφου που σηµειωτέον βρίσκεται στο ίδιο ύψος της Κεντρικής Φιλαδέλφειας 
όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι µεγαλύτερη σε µήκος κατά 63,651 
µέτρα και έχει το ίδιο εύρος – πλάτος µε την οδό Σάββα Σταµατιάδη όπως εξάλλου 
φαίνεται και στον συνηµµένο πίνακα (ο οποίος συντάχθηκε σε συνέχεια προφορικής 
συνοµιλίας µεταξύ του αντιδηµάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κου Ζ. Χωρινού και του 
∆ιευθυντή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών κου Σ. Προκόπη) 
  
Ο∆ΟΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (µεταξύ Λ. ∆εκελείας 90 και Λ. ∆εκελείας 1…) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

(µέτρα) 

ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΘΕΤΟΥΣ 

∆ΡΟΜΟΥΣ (µέτρα) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 

(µέτρα) 

ΠΛΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ  

(µέτρα) 

437,863 354,94 12,00 -12,20 7,10 – 7,20 

Ο∆ΟΣ  Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆Η (µεταξύ των οδών Περγάµου και Κυδωνιών) 

374,212 296,33 12,00 – 12,20 7,00 – 7,10 

Ο∆ΟΣ  ΣΑΡ∆ΕΩΝ (πεζόδροµος µεταξύ των οδών Ν. Τρυπιά και πλ. Ελ. Βενιζέλου) 

132,73 120,98 16,80 - 

 
και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα όσον αφορά την χωρητικότητα των 
µικροπωλητών που συµµετέχουν σ’ αυτήν, αρκεί να µην υπεισέρχονται διάφοροι 
τρίτοι και  ξένοι ως προς αυτούς που νόµιµα συµµετέχουν στη λαϊκή αγορά.  
Για την ακρίβεια επέδειξε και διάβασε στο Σώµα και το σχετικό έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας για το µήκος και των δύο οδών, όπως και το αντίστοιχο του Ταµείου 
Λαϊκών Αγορών εκ του οποίου προκύπτει ότι συµφωνούσε για την λειτουργία της εν 
λόγω Λαϊκής Αγοράς και επί της οδού Επταλόφου.  

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΗΓ-3



 8 

 
Παράλληλα αναφέρθηκε και για το ∆ηµοτικό Σχολείο «Σπαθάρη», λέγοντας ότι αυτό 
δεν λειτουργεί για τεχνικούς λόγους ανακατασκευής του εδώ και δύο [2]  περίπου 
έτη και υπάρχουν προβλήµατα τεχνικά που θα πρέπει να επιλυθούν πρώτα, οπότε 
υπάρχει πολύς και ικανός χρόνος για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην οδό 
Επταλόφου, όπου και προτείνεται . 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέµα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Μετά τον διεξοδικό διάλογο που έγινε, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε όλες τις 
αντιτιθέµενες απόψεις και αφού έλαβε υπόψη του: 
 
         [α]  Την υπ’ αρ. 14/ 01-02-2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας και τη σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Λαϊκών 
Αφορών που συνοδεύει αυτήν και της οποίας απόφασης ζητείται από την σηµερινή 
∆ηµοτική Αρχή η επικαιροποίηση και η εφαρµογή της µε την λήψη και της σηµερινής 
απόφασης,  
         [β] Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Χωρινού Ζαχαρία µαζί µε τις 
επισηµάνσεις αυτού, τόσο για το µήκος και την χωρητικότητα της ηµικυκλικής οδού 
Επταλόφου σε σχέση µε το µήκος και την χωρητικότητα της ηµικυκλικής επίσης οδού 
Σάββα Σταµατιάδη (πρώην Ραιδεστού) , 
         [γ] Την σηµερινή Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε την οποία 
βεβαιούται ότι η οδός Επταλόφου είναι µεγαλύτερη σε µήκος και σε χωρητικότητα 
πωλητών από την οδό Σάββα Σταµατιάδη, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται 
προβλήµατα στους νόµιµους αδειούχους  πωλητές αυτής ,  
         [δ] Την µη λειτουργία του ∆ηµοτικού Σχολείου «Σπαθάρη» εδώ και δύο 
περίπου έτη, αλλά και σήµερα και στο εγγύς µέλλον, µέχρις ότου ολοκληρωθούν και 
εγκριθούν οι µελέτες ανακατασκευής ή επισκευής αυτού, µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχει σήµερα και στο εγγύς µέλλον κανένα απολύτως πρόβληµα για την εύρυθµη 
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς ανά εξάµηνο και εκ περιτροπής και στην οδό 
Επταλόφου, ειδικά κατά την θερινή περίοδο , 
        [ε] Τα εύλογα και δίκαια αιτήµατα των πολιτών–δηµοτών της οδού Σάββα 
Σταµατιάδη που επί σαράντα -40- περίπου έτη έχουν επωµιστεί το βάρος, το κόστος 
ποιότητας ζωής και τις συνέπειες της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην ίδια 
ηµικυκλική οδό , σύµφωνα και µε τον χάρτη που επιδείχτηκε στο Σώµα, 
        [στ] Την εξυπηρέτηση όλων των ∆ηµοτών και των δύο Πόλεων - Φιλαδέλφειας 
και Χαλκηδόνας, αφού η εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία αυτής  βρίσκεται στο 
ίδιο κεντρικό ύψος εξυπηρέτησης όλων των ∆ηµοτών-Πολιτών και των δύο πόλεων 
και συγκεκριµένα στο ακριβώς απέναντι άλλο ηµικύκλιο της οδού Επταλόφου του 
ιστορικού κέντρου του Παραδοσιακού Οικισµού και, 
       [ζ] αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 58/2005 «Όροι και 
Προϋποθέσεις Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/8.04.2005), του 
άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 
3852/2010,  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(21 ΥΠΕΡ, 1 ΥΠΕΡ από την Πρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, 8 ΚΑΤΑ, 4 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
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1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης λόγους, την εισήγηση της 

∆ηµοτικής Αρχής για την ανά εξάµηνο και εκ περιτροπής λειτουργία της κεντρικής 

Λαϊκής Αγοράς στις οδούς Σάββα Σταµατιάδη και Επταλόφου στη Ν. Φιλαδέλφεια.  

  

2. Εγκρίνει για τους ίδιους λόγους και επικαιροποιεί µε την παρούσα Απόφαση, την 

υπ΄αρ. 14/01.02.2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. 

Φιλαδέλφειας και αποφασίζει την άµεση εφαρµογή αυτής. 

 

3. Ειδικότερα, εγκρίνει και αποφασίζει ότι: 

 

α. Από 1ης Μαϊου έως 30 Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Λαϊκή Αγορά θα διεξάγεται επί 

της οδού Επταλόφου. 

Ειδικότερα και συγκεκριµένα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την ανά εξάµηνο και εκ 

περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς µόνον επί της οδού Επταλόφου, από τη 

διαστάυρωσή της µε την οδό ∆εκελείας αρ. 90 έως τη διασταύρωσή της µε την οδό 

∆εκελείας αρ. 114, απαγορευµένης και αποκλειοµένης απολύτως της λειτουργίας της 

Λαϊκής Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέµνει αυτήν (δηλ. καθέτου προς την 

οδό Επταλόφου) ή συµβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής, και µάλιστα εκ 

περιτροπής και για έξι (6) µήνες, σε σχέση µε τη λειτουργία αυτής στην οδό Σάββα 

Σταµατιάδη. 

 

β. Από 1ης Νοεµβρίου έως 30 Απριλίου εκάστου έτους, η Λαϊκή Αγορά θα διεξάγεται 

επί της οδού Σάββα Σταµατιάδη (πρώην Ραιδεστού). 

Ειδικότερα και συγκεκριµένα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την ανά εξάµηνο και εκ 

περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς µόνον επί της οδού Σάββα Σταµατιάδη, 

από τη διαστάυρωσή της µε την οδό Περγάµου έως τη διασταύρωσή της µε την οδό 

Κυδωνιών, απαγορευµένης και αποκλειοµένης απολύτως της λειτουργίας της Λαϊκής 

Αγοράς επί πάσης άλλης οδού, η οποία τέµνει (δηλ. καθέτου προς την οδό Σ. 

Σταµατιάδη) ή συµβάλλει σ΄αυτήν ή είναι πάροδος αυτής, και µάλιστα εκ περιτροπής 

και για έξι (6) µήνες, σε σχέση µε τη λειτουργία αυτής στην Επταλόφου. 

 

Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) οκτώ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 

ήτοι οι κ.κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, 

Σωτ. Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος και οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆.-Ε. Γκούµα και Στ. 
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Πολίτης που ψήφισαν λευκό, για λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά 

της Συνεδρίασης. 

 
4. Εγκρίνει την παρακολούθηση, υπό των αρµοδίων Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, της αυστηρώς εκ µέρους των πωλητών, τηρήσεως 

απάντων και χωρίς εξαίρεση κανόνων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που αφορούν 

το ωράριο λειτουργίας αυτών, την καθαριότητα, τα µέτρα υγιεινής, το σεβασµό των 

περιοίκων, τον ενσακισµό των απορριµµάτων µετά την αποχώρηση των πωλητών και 

ότι άλλο προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και σήµερα δεν τηρείται κατά 

απαράδεκτο τρόπο. Στους παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας 

των Λαϊκών Αγορών ως και της παρούσης Αποφάσεως, άµα δε και των υποχρεώσεών 

τους που πηγάζουν από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, θα επιβάλλονται οι υπό του 

Νόµου ως και οι υπό του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Καθαριότητας του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, προβλεπόµενες κυρώσεις από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και 

όχι µόνον.  

 

5. Ο αριθµός των πωλητών που θα φιλοξενηθούν και η κατανοµή των θέσεων αυτών 

δεν µπορεί να είναι απεριόριστος, αλλά θα καθορίζεται ονοµαστικά και θα 

οριοθετείται αυστηρά από τη χωρητικότητα της οδού Επταλόφου και της οδού Σάββα 

Σταµατιάδη αντιστοίχως. 

 

6. Η ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου παραγγέλλεται για την πιστή εφαρµογή 

της εν λόγω Απόφασης. 

 

7. Η παρούσα Απόφαση να σταλεί στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών για να λάβουν 

άµεση γνώση και για την πιστή εφαρµογή αυτής.  

 

8. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην αρµόδια κρατική 

αρχή, και να αναρτηθεί τόσο στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» όσο και στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 53/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 
 
 
Κοιν.: 

1. Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (Ν.Π.∆.∆.), Τµήµα Λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών, Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα (µε αποδεικτικό) 

2. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. 
Ζ. Χωρινό 

3. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
4. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

 

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΗΓ-3


