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ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο πεξί ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο Αγνξάο ηνπ αββάηνπ ηεο πεξηνρήο Γαξγεηηνύ ζηε 

Γ.Δ. Γέξαθα.  

 

…………………………. 

Η Γηεύζπλζε Λατθώλ Αγνξώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε ην ππ΄αξηζκ. 523296/25-06-2021 ζρεηηθό έγγξαθό 
ηεο, (αξηζκό εηζεξρ. Πξ. Γήκνπ Παιιήλεο 21687/28-06-2021), καο γλσξίδεη όηη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 590310/12-08-
2020 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γ/λζεο Λατθώλ Αγνξώλ απνθαζίζηεθε ε , εθ πεξηηξνπήο αλά εμάκελν, ιεηηνπξγία 
ηεο Λατθήο Αγνξάο Γαξγεηηνύ Λεσλίδα θαη Ηζηόδνπ εκέξα άββαην θαη  δεηά ηε  ρνξήγεζε ή κε ηεο ζύκθσλεο 
γλώκεο  ηνπ Γήκνπ καο, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιόγσ Λατθήο Αγνξάο ζηελ νδό Ηζηόδνπ κόληκα ην 
δεύηεξν εμάκελν θάζε έηνπο.  
 

Λακβάλνληαο ππ΄όςε όηη:  

Η νδόο Μπξηηάο, όπσο απνδείρηεθε όια ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο Αγνξάο θαηά ην β’ εμάκελν 

θάζε έηνπο, δελ έρεη ην θαηάιιειν θάξδνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ θαη ηελ άλεηε θαη αζθαιή 

εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηώλ.   

Οη θαηαλαισηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δηαζρίζνπλ ηελ νδό Κιεηζζέλνπο (γηα λα κεηαβνύλ ζηελ νδό 

Μπξηηάο) δξόκν κε απμεκέλε θπθινθνξία καδί κε ηα πξντόληα ηνπο ή θαη θαηαλαισηέο κεγάιεο ειηθίαο κε 

αδύλακα αληαλαθιαζηηθά.  

Ωο εθ ηνύηνπ, ζπκθσλνύκε κε ην πεξηερόκελν ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 590310/12-08-2020 απόθαζε ηεο 

Γ/λζεο Λατθώλ Αγνξώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ώζηε ε Λατθή Αγνξά ζην Γαξγεηηό Γέξαθα θαη εκέξα 

άββαην λα ιεηηνπξγεί ζηελ οδό Ηζιόδοσ, από ηην Πειζιζηράηοσς έως ηην οδό Κλειζθένοσς, γηα ην 

β΄εμάκελν θάζε έηνπο, δηόηη ππάξρεη ην θαηάιιειν θάξδνο θαη κήθνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε νδό γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο θαη επίζεο από ηε κία πιεπξά ηνπ δξόκνπ ππάξρεη πιαηεία θαη ζηελ 

άιιε ειάρηζηεο θαηνηθίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθαιείηαη ηδηαίηεξε όριεζε. 

Λακβάλνληαο επηπξνζζέησο ππ΄όςε: 

Σε Γηαβνύιεπζε πνπ έιαβε ρώξα από δύν (2) Ινπιίνπ 2020 κέρξη θαη ηε Γεπηέξα έμη (6) Ινπιίνπ 2020 

κέζσ επηζηνιώλ πξνο ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ (e-mail: press@pallini.gr), ζε ζπλέρεηα ηεο 

από 02-07-2020 ζρεηηθήο απόθαζεο Γεκάξρνπ Παιιήλεο. . 
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Σελ ππ΄αξηζκ. 590310/12-08-2020 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γ/λζεο Λατθώλ Αγνξώλ γηα ηελ, εθ πεξηηξνπήο 

αλά εμάκελν, ιεηηνπξγία ηεο Λατθήο Αγνξάο Γαξγεηηνύ Λεσλίδα θαη Ηζηόδνπ εκέξα άββαην,  

Δπίζεο, αλαθέξεηαη όηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη ππάξμεη θαη ην ππ΄αξηζκ. πξση. 23266/09-07-2021 

ζρεηηθό αίηεκα ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ Γεκεηξίνπ Καξθνύιηα θαη Μήια Κσλ/λνπ. 

Σύμθωνα με ηα παραπάνω, προηείνεηαι ζηο Δημοηικό Σσμβούλιο η λειηοσργία ηης Λαικής Αγοράς 

να γίνεηαι ζύμθωνα με ηην σπ΄αριθμ. 590310/12-08-2020.  
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