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 ΘΕΜΑ: Προτεινόµενες  νέες θέσεις προς λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 7ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 8ης  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015.                                                                                        
Στην Καισαριανή σήµερα την 8η 

του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13.00 µ.µ  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.  7447/03-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης    
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Παρευρέθη  επίσης στην Συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδηµητράκης  Αργύριος από τον συνδυασµό  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Καισαριανής». 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η οποία έχει ως εξής: 
 
 



∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/07/2015 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Αρ. Πρωτ.:7375 
 
 
      ΠΡΟΣ: 
      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
      Υπ’όψιν Προέδρου 
 
 

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Προτεινόµενες νέες θέσεις προς λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς  
 
 

Κατόπιν αιτηµάτων κατοίκων (την 22/5/2015) της οδού Χρυσοστόµου 
Σµύρνης προς αποµάκρυνση της Λαϊκής Αγοράς από την εν λόγω οδό, σας 
παραθέτουµε τις πιθανές θέσεις για µεταφορά της Λαϊκής αγοράς σε σηµεία 
είτε εκ περιτροπής είτε για µόνιµη εγκατάσταση. 
 

Όπως γνωρίζεται η Λαϊκή Αγορά στο ∆ήµο Καισαριανής λειτουργεί κάθε Τρίτη 
(ωράριο 07:00 – 16:00) µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 
� 1/1-30/6 επί της οδού Βρυούλων (από οδό Φιλαδελφείας έως οδό Μοσχονησίων) 
� 1/7-31/12 επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης (από οδό Φιλαδελφείας έως οδό Νέας 
Εφέσσου)  

 
Για τις προτεινόµενες θέσεις λαµβάνονται ως δεδοµένα τα ακόλουθα: 
� Πλάτη οδού.  
� Πρόσβαση οχηµάτων καθαριότητας του ∆ήµου. 
� Κατά το δυνατό ισοκατανοµή της διανυόµενης απόστασης µέσα 
στην πόλη. 
� Μη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην πόλη. 
� Στάθµευση των φορτηγών οχηµάτων των παραγωγών. 
� Μήκος ανάπτυξης αγοράς 270µ ανά πλευρά (µαζί µε τις 
διασταυρώσεις), σε δύο πλευρές.   
 

Α’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εκ περιτροπής λειτουργία Λαϊκής Αγοράς: 
 
1. Εξάµηνη λειτουργία και κατόπιν αλλαγή θέσης 
 
1/1-30/6:  Οδός Βουτζά (από οδό Οδεµησίου έως οδό 

Σεβαστοπούλου, 270Μχ2)  
1/7-31/12:  Οδός Μιχ. Καραολή (συνέχεια Αν. Θράκης από οδό 
Οδεµησίου έως οδό Αναξαγόρα) (350µχ2) 
  Εναλλακτικά παραµένει επί της οδού Βρυούλων (ως έχει) 
 
Με αυτό τον τρόπο διαχέεται η Λαϊκή αγορά και γίνεται κατανοµή των 

αποστάσεων και για την άνω και για την κάτω Καισαριανή. 
Στις περιπτώσεις αυτές για την στάθµευση των οχηµάτων των 

παραγωγών προτείνονται οι οδοί Ανατολικής Θράκης και Τσάφου αντίστοιχα. 
 



2. Τετράµηνη λειτουργία και κατόπιν αλλαγή θέσης 
 
1/1-30/4:  Οδός Βουτζά (από οδό Οδεµησίου έως οδό 
Σεβαστοπούλου, 270µχ2)  
1/5-31/8:  Οδός Μιχ. Καραολή (από οδό Οδεµησίου έως οδό 

Αναξαγόρα, 350µχ2) 
1/9-31/12: Οδός Κοιµήσεως Θεοτόκου (από Εθν. Μακαρίου έως οδό 

Τζων Κέννεντυ, 270µχ2) 
 
Στις περιπτώσεις αυτές για την στάθµευση των οχηµάτων των 

παραγωγών προτείνονται οι οδοί Ανατολικής Θράκης, Τσάφου και ο χώρος 
στάθµευσης έξω από το «Χάραµα» αντίστοιχα. 

 
Για όλα τα παραπάνω επισηµαίνουµε ότι οι διασταυρώσεις πρέπει να 

παραµένουν ανοικτές ώστε να γίνεται οµαλά η κυκλοφορία των οχηµάτων 
αλλά και προσέγγιση στα Οικοδοµικά τετράγωνα οχηµάτων έκτακτης ανάγκης 
(πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, κ.α.) 

 
Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θέσεις Μόνιµης λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς  
 
1/1-31/12 

 
� Οδός Μιχ. Καραολή (από οδό Οδεµησίου έως οδό 
Αναξαγόρα, 350µχ2) 
� Οδός Ανδρ. ∆ηµητρίου (από οδό Κλαζοµενών έως οδό 
Νέας Εφέσσου, 270µχ2) 
� Οδός Φωκαίας (εντός οικοπέδου 1896µ2 στη συµβολή 
οδών Φωκαίας και  Ανδρέου ∆ηµητρίου) (αυτή τη στιγµή 
χρησιµοποιείται ως χώρος στάθµευσης) 
� Χώρος Στάθµευσης ∆ηµοτικού Σταδίου «Μιχ. 
Κρητικόπουλος» εµβαδού 3.500µ2 

 
 
Ο χώρος Στάθµευσης (parking Αιολία) δεν προτείνεται λόγω της ηµερήσιας 
λειτουργίας του Ειδικού Πειραµατικού Σχολείου και της προσέγγισης των 
οχηµάτων µεταφοράς των µαθητών. 

 
Επισυνάπτονται χάρτες και φωτογραφίες των προτεινόµενων θέσεων.  
 
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει επί 
των παραπάνω εναλλακτικών προτάσεων. 
 
Παραµένουµε στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις.  
 
      
 
   Η συντάξασα         Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ 
 
 
 Ειρήνη Ταµπάκη           ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΩ  
 Πολιτικός Μηχανικός             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής. 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

           Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να γίνει τον Σεπτέµβριο ανοικτό ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ενδιαφερόµενους και 
φορείς, και  µε βάσει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,  να αποφασιστεί ο 
τρόπος (χώρος) λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο ∆ήµο Καισαριανής. 
 

   Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                     1.Περρής Ιωάννης    
                                                                       2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                       3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                       4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                       5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                       6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
   ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                                Καισαριανή  9/7/2015 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       
 
 
                                                                                         
 
 


