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Σήµερα 26/03/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. οικ. 60587/20-3-2015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά καθώς
και των υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 62727/4-3-2015 και υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 63611/26-32015 συµπληρωµατικών προσκλήσεων, που κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις 20-32015, 24-3-2015 και 26-3-2015 αντίστοιχα στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα
από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συµβούλους.
Θέµα 9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε το θέµα της κατάργησης λαϊκής αγοράς
της Καλλιθέας - Στ’ Αθηνών.
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
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Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολοπούλου Μαλάµω,
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης,
Γιάµαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής (Θέµης),
∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, ∆ηµοπούλου Ελένη,
∆ήµου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης,
Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας Παύλος,
Καραµάνος Χρήστος, Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροβέσης Στυλιανός,
Κοροµάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Καστανιάς Νικόλαος,
Καστρινάκης Γεώργιος, Κουκά Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κουτσούµπα
∆έσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη Κρασοπούλου Βασιλική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης),
Μαραβέλιας ∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων,
Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης,
Σµέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιµιλία, Τουτουντζή
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερµενή
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη,
Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, ∆αµιανός Πέτρος, Ζαφειρίου Ελένη,
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λεβέντη Αγγελική, Μαντούβαλος Πέτρος, Τζήµερος
Γλαύκος – Αθανάσιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευτυχία Παπαδηµητρίου και Ευανθία Ζαλοκώστα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κοροβέση
Στυλιανό, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ' αριθµ.
πρωτ. 51583/10-3-2015 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, η οποία έχει
σταλεί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:

2

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισµός
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν µε την αριθµ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ
2494/τ.Β΄/4-11-2011)
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών
«Έγκριση
Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3.Τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Β΄/155-2014) «Ίδρυση µεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών ».
4. Τη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Χορήγηση θέσεων στις
λαϊκές αγορές»
5. Τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4264/2014 «Λειτουργία Λαϊκών
αγορών»
6. Τις διατάξεις του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265Β) «∆ιάρθρωση ∆ιευθύνσεων
Λαϊκών αγορών – Αρµοδιότητες» και «Σύσταση Επιτροπών».
ΕΠΕΙ∆Η,
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 «για την ίδρυση,
µεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής
αρµόδιος φορέας ειναι η Περιφέρεια Αττικής. Μετά απο ειδικά εµπεριστατωµένη και
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, µετά από γνώµη του
οικείου ∆ήµου και της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται µόνον
σχετικά µε τη κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της συγκεκριµένης λαϊκής
αγοράς, χωροθετείται και καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών
αγορών και η τυχόν ίδρυση, µεταφορά και επέκτασή τους. Εφόσον ο ∆ήµος και η
Αστυνοµική Αρχή δεν απαντήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική
πρόσκληση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, η απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώµη τους».
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.4264/2014 «η κατάργηση της
λαϊκής αγοράς γίνεται, για τις λαϊκές αγορές Αττικής µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου της οικείας Περιφέρειας».
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 «Με απόφαση
του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη,
καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που
λειτουργούν στη χωρική του αρµοδιότητα, ο οποίος συναρτάται µε τον πλυθυσµό του
∆ήµου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάµενος αριθµός αδειών δε δύναται
να µειωθεί».
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4264 « Οι λαϊκές αγορές
λειτουργούν από ∆ευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσηµων εθνικών ή τοπικών
αργιών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
Έαν 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».
Ο ∆ήµος Καλλιθέας µε το υπ’ αριθµ. 9070/26-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφό του,
µας απέστειλε την υπ’ αριθµ. 452/2014 πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας
για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καλλιθέας, ηµέρα ∆ευτέρα της ΣΤ’ Αθηνών επί
της οδού Ηρακλέους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως έως τον Μάρτιο του 2015 και
απο τον Απρίλιο του 2015 την κατάργηση της διότι:
- Βρίσκεται πολύ κοντά στη Κεντρική αγορά της Καλλιθέας
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- Υπάρχει πρόβληµα στην αποκοµιδή των απορριµάτων κατά τη λήξη της
λαϊκής
- Προκαλεί µεγάλη κίνηση στην οδό ∆αβάκη, η οποία ειναι κεντρικός οδικός
άξονας εντός του εµπορικού κέντρου της πόλης.
Επισηµαίνουµε ότι, η Τροχαία Καλλιθέας µε τα υπ’ αριθµ. 2009/04/88-α’/24-112014 και 2009/4/88-γ/8-12-2014 έγγραφά της προς τον ∆ήµο Καλλιθέας (σχ. πρωτ.
Π.Α 40865/25-2-2015) δεν έχει αντίρρηση, από κυκλοφοριακής πλευράς κα µόνο, για
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καλλιθέας (ηµέρα ∆ευτέρα) της ΣΤ’ Αθηνών επί της
οδού Ηρακλέους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως.
Η λαϊκή αγορά Καλλιθέας, ηµέρα ∆ευτέρα της ΣΤ’ Αθηνών ιδρύθηκε σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 119567/11-7-1984 απόφαση της Νοµαρχίας Αττικής και
λειτουργούσε εκ περιτροπής ανά τετράµηνο στις οδούς Σωκράτους, από οδό Σκρα
µέχρι του Ιπποδρόµου, και Ηρακλέους µετά των κάθετων οδών και παρόδων τους.
Επισηµαίνουµε ότι, η λαϊκή αγορά Καλλιθέας της ΣΤ’ Αθηνών λειτουργούσε µε
ορισµένης χρονικής διάρκειας αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, µε πιο πρόσφατη την υπ’ αριθµ. 5625/2683/7-4-2011 απόφαση, που είχε
ως εξής:
α) Ηρακλέους (από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως) 10/2010-03/2011 και 10/201103/2012 και
β) Σωκράτους (από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως) 04/2011-09/2011 και 04/201209/2012.
Από τον Οκτώβριο του 2012 και µέχρι σήµερα η λαϊκή αγορά Καλλιθέας
λειτουργούσε χωρίς απόφαση εγκεκριµένη από Περιφέρεια Αττικής λόγω του ότι η
πρόταση 451/2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας δεν εγκρίθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΑΑ (σχ. πράξεις ∆Σ ΟΛΑΑ 45/29-11-2012 (Θέµα 16ο)
και 13/4-4-2014 (Θέµα 15ο)).
Ο ∆ήµος Καλλιθέας πρότεινε, µε την υπ’ αριθµ. 452/2014 πρότασή του, την
κατάργηση της λαϊκής αγορά Καλλιθέας, ηµέρα ∆ευτέρα, από τον Απρίλιο του 2015,
χωρίς να λάβει υπόψη ότι θα έπρεπε να βρεθεί εναλλακτικός χώρος λειτουργίας
αυτής, µιας και για την ηµέρα ∆ευτέρα οι αδειούχοι επαγγελµατίες πωλητές και
παραγωγοί που ανήκουν στην ΣΤ’ Αθηνών δραστηριοποιούνται είτε στην λαϊκή
αγορά Καλλιθέας είτε στην λαϊκή αγορά Κολοκυνθούς, η οποία είναι χωρικής
αρµοδιότητας του ∆ήµου Αθηναίων. Οι αδειούχοι επαγγελµατίες πωλητές και
παραγωγοί που έχουν τοποθετηθεί στη λαϊκή αγορά Καλλιθέας, µε την πρόταση
κατάργησης αυτής δεν έχουν εναλλακτική λαϊκή αγορά τοποθέτησης, οπότε
δηµιουργείται πρόβληµα για τους εν λόγω πωλητές, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν
να εργαστούν για τη µέρα αυτή.
Επισυνάπτεται το υπ’ αριθµ. 6152/3-3-2015 κοινό έγγραφο του Σωµατείου
Επαγγελµατιών και του Συλλόγου Παραγωγών της ΣΤ’ Αθηνών, µε το οποίο
εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε την πρόταση κατάργησης της λαϊκής αγοράς
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλλιθεας, επισυνάπτοντας φωτογραφικό υλικό και
υπογραφές κατοίκων, οι οποίοι δεν επιθυµούν την κατάργηση της εν λόγω λαϊκής
αγοράς.
Κατόπιν τούτων,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Να µην καταργηθεί η λαϊκή αγορά Καλλιθέας, ηµέρα ∆ευτέρα της ΣΤ’ Αθηνών
και να συνεχίσει να λειτουργεί στα όρια των οδών που λειτουργούσε σύµφωνα µε την
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τελευταία απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (σχ.
5625/2683/7-4-2011) ως εξής:
1) Οδός Σωκράτους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως, από 01/04 και για (6) έξι
µήνες κάθε έτους
2) Οδός Ηρακλέους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως, από 01/10 και για (6) έξι
µήνες κάθε έτους
µέχρι ο ∆ήµος Καλλιθέας αποστείλει νέα γνώµη σχετικά µε τη λειτουργία της εν
λόγω λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
και
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισµός
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν µε την αριθµ. 44403/20-102011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118/τ.Β΄/15-5-2014)
«Άσκηση
εµπορικών
δραστηριοτήτων
εκτός
καταστήµατος και άλλες διατάξεις».
4. Την µε αριθµ. 5625/2683/7-4-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα «Λειτουργία λαϊκής αγοράς Καλλιθέας της
περιοχής ΣΤ΄ Αθήνας», µε την οποία τροποποιήθηκε η µε αριθµ.
40379/22872/15-10-2010 απόφαση «Περί λειτουργίας λαϊκών αγορών ∆ήµου
Καλλιθέας».
5. Την µε αριθµ. 452/24-11-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καλλιθέας (θέµα 1ο) σχετικά µε λήψη απόφασης για την «Χωροθέτηση και
τόπος λειτουργίας λαϊκών αγορών Καλλιθέας περιόδου Οκτωβρίου 2014 –
Σεπτεµβρίου 2016».
6. Τα µε αριθµ. 2009/04/88-α΄/24-11-2014 και 2009/4/88-γ΄/8-12-2014
έγγραφα του Τµήµατος Τροχαίας Καλλιθέας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής.
αποφασίζει οµόφωνα
Α) Τη µη κατάργηση της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας της ΣΤ΄ Αθηνών που
λειτουργεί ηµέρα ∆ευτέρα.
Β) Τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας της ΣΤ΄ Αθηνών ηµέρα
∆ευτέρα και τη χωροθέτηση αυτής ως εξής:
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α) Οδός Σωκράτους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως, από 1/4 και για έξι (6)
µήνες κάθε έτους
β) Οδός Ηρακλέους, από Φιλαρέτου µέχρι Νηρέως, από 1/10 και για έξι (6)
µήνες κάθε έτους.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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