
 
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ         1/8/2016 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:             8797  
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    28/7/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  161  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/28.7.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 28/7/2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19:30 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.8443 /22.7.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δεκαεννέα (19) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                      
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 
  3. Καραβασίλης Εµµανουήλ 3. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 
  4. Χριστοφής Μιχαήλ 4. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  5. Κολοβού Κων/να 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  6. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 6. Κατσαρέλης Νικόδηµος 
  7. Παπαγιάννης Ιωάννης 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Αξιώτης Χρήστος 8. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  9. Βεχλίδη Μαρία  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
13. Καµπάκας Αντώνης  
14. Λυκούδης Αλεβίζος  
15. Βοσκόπουλος Χρήστος  
16. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
17. Μαζαράκη Έλλη  
18. Αλεξοπούλου Μαρία  
19  
20.   
21.   



22  
23.   
24.   
25.   
26.   
  
    Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς 
του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση της 
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής    η   οποία 
έχει ως εξής:    
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/7/2016 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8619 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  προς  ∆.Σ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 
1. Νομοθεσία-Διαδικασία-Ρόλος Δ.Σ. 

 

Για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της 

Περιφέρειας Αττικής αρμόδιος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής. Για το σκοπό 

αυτό με το άρθρο 83 του Ν.4314/14 συστάθηκε η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών στην 

Περιφέρεια Αττικής, με έδρα την Αθήνα και τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε 

όλη την Περιφέρεια Αττικής, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης.  

Μετά από ειδικά εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από γνώμη του οικείου Δήμου και της οικείας 

Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή 

επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, χωροθετείται και 

καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν ίδρυση, 

μεταφορά και επέκτασή τους. Αντίστοιχα η κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται, για 

τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας. (παρ.3 άρθρο 4 Ν.4264/14) 

Επομένως στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η έκφραση 

γνώμης για τη χωροθέτηση και την πιθανή μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στα όρια 

του Δήμου, που αποστέλλεται μαζί με την γνωμοδότηση του οικείου Αστυνομικού 



Τμήματος στην Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη 

της σχετικής απόφασης. 

 

2. Υφιστάμενη κατάσταση: 

 
Όπως γνωρίζεται η Λαϊκή Αγορά του ∆ήµο Καισαριανής λειτουργεί κάθε Τρίτη από 
τις 07:00 έως τις 16:00 και βρίσκεται: 

• από 1/1-30/6 επί της Οδού Βρυούλων (επεκτείνεται από την οδό 

Φιλαδελφείας έως την οδό Μοσχονησίων) και  

• από 1/7-31/12 επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης (επεκτείνεται από την οδό 

Φιλαδεφείας έως την οδό Ν. Εφέσου). 

 

Ταυτόχρονα λειτουργούν 2 περιφερειακές λαϊκές αγορές κοντά στα όρια του ∆ήµου 
Καισαριανής.  

� Στην οδό Λαέρτους στο Παγκράτι (μόνιμη) κάθε Τρίτη και  

� στην οδό Διοχάρους, πίσω από το Νοσοκομείο Συγγρός, στην Αθήνα 

(μόνιμη) κάθε Παρασκευή. 

Οι δυο αυτές λαϊκές αγορές εξυπηρετούν λόγω εγγύτητας σηµαντικές περιοχές του 
∆ήµου µας, οι κάτοικοι των οποίων, στην πλειοψηφία τους, δεν απευθύνονται στην 
Αγορά του ∆ήµου Καισαριανής (περιοχές από το Σκοπευτήριο έως τη Φορµίωνος και 
χαµηλότερα της Υµηττού).  
 

 

Το θέµα της χωροθέτησης της Λαϊκής Αγοράς έχει απασχολήσει στο παρελθόν την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, µετά από αιτήµατα κατοίκων, 
χωρίς αυτή να καταλήξει σε συγκεκριµένη πρόταση.  
Στη συνεδρίαση της στις 08/07/2015 συζητήθηκαν κάποιες αρχικές προτάσεις από 
την Τεχνική Υπηρεσία και η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε να στείλει το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για παραπέρα συζήτηση και λήψη απόφασης (Απόφαση 34/2015 της 
Ε.Π.Ζ.).  
 

3. Κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για τη χωροθέτηση: 

 
� Πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούνται και κατά το 

δυνατόν ισοκατανομή των αποστάσεων που χρειάζεται να διανύσουν. 

� Κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται (συνδετήριοι δρόμοι ή δρόμοι 

μεγάλης κυκλοφορίας που εμποδίζονται). 

� Υποδομές (μήκος και πλάτος δρόμου-αγωγοί όμβριων κα), ώστε να 

διευκολύνεται το "στήσιμο" και η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς και η 

καθαριότητα του χώρου με το πέρας αυτής. Με τα σημερινά δεδομένα 

(αριθμός πάγκων παραγωγών, διακοπή της συνέχειας της Λαϊκής Αγοράς από 

τις διασταυρώσεις των δρόμων) το μήκος ανάπτυξης της αγοράς είναι περίπου 

250μ, αναπτυγμένη σε 2 πλευρές. 



� Ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται στην περιοχή (ύπαρξη 

εκπαιδευτηρίων ή άλλων δημόσιων κτηρίων που εμποδίζονται, ύπαρξη 

πληθώρας ισόγειων παρκινγκ στις πολυκατοικίες, ύπαρξη χώρων στάθμευσης 

για τα οχήματα των παραγωγών). 

 

Ζητούµενο για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να καταλήξει στοιχειοθετηµένα 
στην πιο ιδανική πρόταση χωροθέτησης της Λαϊκής Αγοράς της πόλης (εάν µια 
τέτοια είναι εφικτή) σύµφωνα µε τα κριτήρια που παραθέτουµε παραπάνω. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται δεδοµένο και αναµενόµενο ότι 
οποιαδήποτε επιλογή συνοδεύεται από τη σχετική επιβάρυνση των κατοίκων των 
γύρω περιοχών. ∆εν υφίσταται µια "εύκολη" λύση, που δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα.  

Εξίσου δεδοµένη είναι και η ανάγκη λειτουργίας της Αγοράς που παραδοσιακά 
εξυπηρετεί και καλύπτει ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής, ενώ 
ταυτόχρονα στηρίζει και ένα σηµαντικό αριθµό παραγωγών και επαγγελµατιών. 

 
4. Προτάσεις - Δυνατότητες: 

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων 

εθνικών ή τοπικών αργιών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσιους ή 

δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες 

εντός αστικού ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 

προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. (παρ.1 άρθρο 3 

Ν.4264/14) 

I. ∆υνατότητες λειτουργίας σε ανεξάρτητους-ελεύθερους υπαίθριους 
χώρους: 

Οι υφιστάµενες δυνατότητες χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς σε ανεξάρτητο ελεύθερο 
υπαίθριο χώρο του ∆ήµου Καισαριανής, είναι περιορισµένες και δεν διασφαλίζουν 
σωρευτικά τις προδιαγραφές που παρατίθενται στην παρ3.  

Συγκεκριµένα εξετάσθηκαν οι περιπτώσεις: 

• Του Παρκινγκ του Αη Γιάννη: αποµακρυσµένη-αποµονωµένη έκταση σε σχέση µε 
τον οικιστικό ιστό της πόλης. 

• Του Παρκινγκ της «Αιολίας»: εµπόδια στη λειτουργία του Ειδικού Πειραµατικού 
Σχολείου και στην προσέγγιση των οχηµάτων µεταφοράς των µαθητών, µη 
επαρκής έκταση για την ανάπτυξη της αγοράς. 

• Το οικόπεδο στη συµβολή των οδών Φωκαίας & Ανδ. ∆ηµητρίου: 
αποµακρυσµένη έκταση σε σχέση µε τον οικιστικό ιστό της πόλης, δύσκολη 
προσέγγιση λόγω της παρεµβολής  µεγάλων οδικών αρτηριών, γειτνιάζει µε ήδη 
υφιστάµενη Αγορά (στη ∆ιοχάρους). 

 



• Χωροθέτηση στη Μιχ. Καραολή, από Φιλαδελφείας ως Ραιδεστού, με 

διαμόρφωση και αξιοποίηση του χωματόδρομου πίσω από το Σούπερ 

Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος  στη συνέχειας της Οδού Ανατολικής Θράκης.  

Η περίπτωση αυτή συγκεντρώνει σημαντικά προτερήματα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες δυνατότητες χωροθέτησης και δίνει την προοπτική της αξιοποίησης, 

μετά από ανάλογη διαμόρφωση, του χωματόδρομου στη συνέχεια της Αν. Θράκης. 

 Βρίσκεται περίπου στο μέσο της περιοχής που εξυπηρετείται από τη Λαϊκή 

Αγορά του Δήμου Καισαριανής (πλησιέστερα στην Πάνω Καισαριανή σε 

σχέση με τους υφιστάμενους δρόμους). 

 Δεν δημιουργεί σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα (η Μιχ. Καραολή σε 

αυτό το ύψος έχει μικρή καθημερινή κίνηση). 

 Περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη, ενώ το τμήμα του χωματόδρομου 

που θέλουμε να διαμορφωθεί και αξιοποιηθεί δεν εφάπτεται με κατοικίες. 

 Υφιστάμενο δίκτυο οβριών (και στο τμήμα του χωματόδρομου). 

 Δυνατότητα (περιορισμένη) χώρων στάθμευσης στο πάρκινγκ πίσω από το 

Σούπερ Μάρκετ Βασιλόπουλος και στο τέρμα της Φιλαδελφείας.  

 Η διαμόρφωση του χώρο θα αναπλάσει την περιοχή. 

Βασικά προβλήματα αυτής της πρότασης: 

 Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί κατάλληλα ο χωματόδρομος, (βασικά να 

πλακοστρωθεί) στη συνέχεια της οδού Ανατ. Θράκης, που προϋποθέτει το 

ανάλογο έργο.  

Χωροθέτηση µε διαµόρφωση και 
αξιοποίηση του χωµατόδροµου στη 
συνέχεια της Ανατ. Θράκης 

Χωροθέτηση στη Μιχ. Καραολή από 
Φιλαδελφείας ως Ραιδεστού 



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει υπέρ της χωροθέτησης της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Μιχ. Καραολή 

από την Φιλαφελφείας ως την Ραιδεστού και στη συνέχεια της ως την οδό Ανατ. 

Θράκης (σημερινός χωματόδρομος). 

II. ∆υνατότητες λειτουργίας σε δηµοτικούς δρόµους: 

Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς σε δημοτικούς δρόμους είναι αναπόφευκτη στο 

βαθμό που δεν υφίσταται κατάλληλος μόνιμος ελεύθερος χώρος στα όρια του 

Δήμου.  

Στην περίπτωση του Δήμου Καισαριανής οι δυνατότητες χωροθέτησης σε δρόμους 

που πληρούν ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις της παρ. 3,  είναι συγκεκριμένες και 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφευχθεί η εμφάνιση προβλημάτων στη 

γύρω περιοχή. 

Για όλες τις περιπτώσεις επισημαίνουμε ότι οι διασταυρώσεις πρέπει να 

παραμένουν ανοιχτές ώστε να γίνεται ομαλά η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κτλ). 

Περιπτώσεις που εξετάστηκαν: 

Α) Δρόμοι στην Πάνω Καισαριανή (πάνω από τη Νηαρ Ηστ): 

Η χωροθέτηση στην περιοχή θα διευκόλυνε την πρόσβαση στους κατοίκους της 

Πάνω Καισαριανής, που με την σημερινή χωροθέτηση βρίσκονται σε κάθε 

περίπτωση απομακρυσμένοι από τη Λαϊκή Αγορά και θα ανακούφιζε για το χρονικό 

διάστημα της λειτουργίας της, τους υφιστάμενους δρόμους. 

Ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. 

Οι μόνοι δρόμοι που μορφολογικά και σε έκταση θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 

μια Λαϊκή Αγορά στην Πάνω Καισαριανή είναι η οδός Βουτζά και η οδός 

Σταματιάδου (από τη Νήαρ Ηστ και προς την άνοδο).  

Όμως οι δύο δρόμοι είναι οι μοναδικοί που διατρέχουν την Πάνω Καισαριανή (η 

Βουτζά – άνοδος και η Σταματιάδου – κάθοδος), χωρίς να υπάρχει εναλλακτική 

δίοδος στην περίπτωση που διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτούς.  

Β) Δρόμοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εναλλακτικά στην υφιστάμενη 

χωροθέτηση: 

Στην Ε.Π.Ζ. έχουν εξεταστεί προτάσεις που θα μπορούσαν να εξετασθούν ως πιο 

ιδανικές λύσεις και να λειτουργήσουν εναλλακτικά στην υφιστάμενη χωροθέτηση 

επί της Βρυούλων και επί της Χρ. Σμύρνης, χωρίς να καταλήξει σε συγκεκριμένη 

γνωμοδότηση. 



• Κατά το παρελθόν, επιχειρήθηκε η μεταφορά της Λαϊκής από την Βρυούλων, 

στην παράλληλή της Λ. Μανωλίδη, ωστόσο η επιλογή αποδείχθηκε πολύ 

προβληματική λόγω της μορφολογίας του δρόμου (ανηφοριά) και τελικά 

εγκαταλείφθηκε έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων και των παραγωγών. Οι 

επόμενες παράλληλοι (Καραολή και Ανδ. Δημητρίου), είναι κατά πολύ 

απομακρυσμένες από τις εξυπηρετούμενες περιοχές και δεν φαίνεται να 

διαθέτουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη Βρυούλων. 

• Εξίσου δύσκολή είναι και η εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τη Χρ. Σμύρνης, 

Όπως φαίνεται και από το χάρτη Νο 2, η επιλογή περιπλέκεται από την ύπαρξη 

σημαντικών συνδετήριων δρόμων (Πανιωνίου-προς Βύρωνα και Ν. Εφέσου-από 

Βύρωνα), εκπαιδευτηρίων και δημόσιων κτηρίων στην περιοχή. 

Η σημαντική οδική κίνηση στην Πανιωνίου και Ν. Εφέσου, καθιστά 

προβληματική την επιλογή της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου, που κατά τα άλλα 

θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση, μάλιστα πλησιέστερα προς τον 

κεντρικό άξονα της Πόλης, τη Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως. 

Οι οδοί Συβρισσαρίου και Σολωμονίδου, λίγο πολύ παρουσιάζουν τα ίδια 

προβλήματα με τη Χρ. Σμύρνης και επιπλέον το πλάτος των δρόμων είναι 

σημαντικά μικρότερο – μη επαρκές για ανάπτυξη πάγκων στις δυο πλευρές. Με 

τη σειρά τους είναι πιο απομακρυσμένες από τις εξυπηρετούμενες περιοχές. 

Η έναρξη λειτουργίας του νέου Παιδικού Σταθμού στην Ερυθρού Σταυρού, με 

την αυξημένη κίνηση που θα επιφέρει κατά τις ώρες προσέλευσης και 

αποχώρησης και τη γειτνίαση με χώρο εκπαίδευσης, μάλλον αποκλείει αυτή 

την επιλογή.  

 

III. Για την περίοδο λειτουργίας: 

 
Η περίοδος λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, σχετίζεται αντικειμενικά με τη 

δυνατότητα χωροθέτησης.  

Σήμερα με 2 επιλεγμένους δρόμους η ετήσια λειτουργία είναι χωρισμένη σε 2 

εξάμηνα. 

 

Η ανάδειξη ενός ακόμα δρόμου στα όρια της πόλης, στη βάση των παραπάνω θα 

έδινε τη δυνατότητα να μειωθεί το διάστημα λειτουργίας σε κάθε θέση και 

καθορισμό 4μηνης πιθανά λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται και η 

σχετική ανακούφιση των δρόμων οπού λειτούργει ήδη η Αγορά. 

 

5. Πρόταση νέας χωροθέτησης: 

 
Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω, προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
Α)   Να γνωµοδοτήσει στο Περιφερειακό Συµβούλιο υπέρ της χωροθέτησης της 

Λαϊκής Αγοράς στην οδό Μιχ. Καραολή από την Φιλαφελφείας ως την 
Ραιδεστού και στη συνέχεια της ως την οδό Ανατ. Θράκης (σηµερινός 
χωµατόδροµος). 



Β)   Να αποστείλει την Απόφασή του στην οικία Αστυνοµική ∆ιεύθυνση,  ώστε να 
αποφανθεί σχετικά µε την κυκλοφοριακές επιπτώσεις της συγκεκριµένης 
χωροθέτησης.  

Γ)    Να γνωµοδοτήσει στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την εκ περιτροπής 4µηνη 
λειτουργία της Λαικής Αγοράς στην Καισαριανή, ως εξής: 

 
• από 1/1 - 30/4 επί της οδού Βρυούλων  

• από 1/5 - 31/8 επί της οδού Μιχ. Καραολή 

• από 31/9 – 31/12 επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.  

 

∆)   Να δώσει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής, να 
προχωρήσει σε µελέτη για τη διαµόρφωση του χώρου στη συνέχεια της 
Ανατολικής Θράκης (χωµατόδροµος), ώστε να µπορεί να υποδεχθεί στη συνέχεια 
τη λειτουργία της Αγοράς. 

 

 

 Η ∆ιευθύντρια  
της 

Τεχνικής Υπηρεσίας  
 
 
 
 
 

Κωνσταντόπουλο Βασιλική  

  
                                                                        

            
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)   Την γνωµοδότηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο υπέρ της χωροθέτησης 

της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Μιχ. Καραολή από την Φιλαφελφείας ως την 
Ραιδεστού και στη συνέχεια της ως την οδό Ανατ. Θράκης (σηµερινός 
χωµατόδροµος). 

Β) Την αποστολή της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οικία 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση,  ώστε να αποφανθεί σχετικά µε την 
κυκλοφοριακές επιπτώσεις της συγκεκριµένης χωροθέτησης.  



Γ)    Την γνωµοδότηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την εκ περιτροπής 
4µηνη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην Καισαριανή, ως εξής: 

 
• από 1/1 - 30/4 επί της οδού Βρυούλων  
• από 1/5 - 31/8 επί της οδού Μιχ. Καραολή 
• από 1/9 – 31/12 επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης.  

 
∆)   ∆ίνει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής, να 

προχωρήσει σε µελέτη για τη διαµόρφωση του χώρου στη συνέχεια της 
Ανατολικής Θράκης (χωµατόδροµος), ώστε να µπορεί να υποδεχθεί στη 
συνέχεια τη λειτουργία της Αγοράς. 

 
 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 5) Χριστοφής Μιχαήλ   6)  Κολοβού Κων/να 7) 
Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   8) Παπαγιάννης Ιωσήφ 9) Αξιώτης Χρήστος 10) Βεχλίδη 
Μαρία 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13)  
Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 14)Καµπάκας Αντώνιος  15) Λυκούδης Αλεβίζος 
16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 18) Μαζαράκη 
Έλλη 19) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    29/7/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


