Προχωρά η μελέτη για την
Ιπποδάμεια Αγορά Πειραιά,
αναζητείται το μοντέλο
Προχωρά η μελέτη για το έργο ανάπτυξης της Ιπποδάμειας Αγοράς
Πειραιά. Σε απάντηση ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το
θέμα, ο ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.)
σημειώνει πως προχωρά η ωρίμανση του και είναι φανερό πως
ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί το μοντέλο υλοποίησης.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο αυτή την εποχή
προετοιμάζεται η μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα περιγράφει το
προτεινόμενο έργο, καθώς και διαφορετικά σενάρια για τον φορέα
υλοποίησης και διαχείρισης της αγοράς. Θα υπάρξει επίσης
εκτίμηση κόστους και μοντέλου χρηματοδότησης.
Μέσω σύμβασης στις 24 Ιουλίου 2019, η εταιρεία ΑΜΒΙΟ ανέλαβε
την υποστήριξη του Οργανισμού στην υλοποίηση τμημάτων της
μελέτης. Σύμφωνα με το έγγραφο η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο
επεξεργασίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2019.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΣΤΑΣΥ
Να θυμίσουμε ότι με απόφαση από τις 17 Ιανουαρίου 2019, το
Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ έχει εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας στο
έργο ανάπτυξης της Ιπποδάμειας Αγοράς σε συνεργασία με τον
ΟΚΑΑ και την Περιφέρεια Αττικής.
Σε απαντητικό έγγραφο της ΣΤΑΣΥ αναφέρεται ότι παρότι ο
σχεδιασμός, το πλαίσιο και οι όροι συμμετοχής των φορέων,
ανήκει στον ΟΚΑΑ, η τελική απόφαση θα πρέπει να γίνει από
κοινού. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα πως οριστική απόφαση για την
συμμετοχή στο έργο, θα ληφθεί ύστερα από εξέταση και έγκριση
των όρων συμμετοχής από το Δ.Σ. της εταιρείας. Τέλος σκωπτικά
σημειώνει ότι «η εταιρεια μας αναμένει την λήψη πρωτοβουλιών
από τον ΟΚΑΑ και την Περιφέρεια Αττικής (…) καθόσον μέχρι

σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική ενέργεια.
Η ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η ανάγκη μιας νέας, λειτουργικά και αισθητικά σύγχρονης,
κλειστής Αγοράς στον Πειραιά είναι διαπιστωμένη από όλους τους
Φορείς της πόλης. Η χωροθέτησή συμφωνήθηκε από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς να γίνει στο χώρο του παλαιού
αμαξοστασίου των «πράσινων λεωφορείων» της ΣΤΑΣΥ.
Η υφιστάμενη Αγορά λόγω παλαιότητας δεν ανταποκρίνεται
λειτουργικά και αισθητικά στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και
των επισκεπτών της. Εξάλλου η αξιοποίηση του παλαιού
αμαξοστασίου της ΣΤΑΣΥ με την κατασκευή της νέας Αγοράς δεν θα
επηρεάσει τις λειτουργικές ανάγκες της ΣΤΑΣΥ.
Αντίθετα, θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση του κτηριακού
αποθέματος της πόλης και θα δημιουργήσει έναν υπερτοπικό πόλο
εμπορικής και κοινωνικής ζωής που με τη σειρά του θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συνολική αναβάθμιση της
υποβαθμισμένης σήμερα περιοχής.
Στις 23 Νοεμβρίου 2018, ο ΟΚΑΑ σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ και
την Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισαν να προχωρήσουν στο έργο
ανάπτυξης της Ιπποδάμειας Αγοράς Πειραιά δίπλα από το σταθμό
του Μετρό, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Στόχος είναι η μετατροπή της σε σύγχρονη λιανική αγορά, με
κύριο αντικείμενο την λιανική πώληση τροφίμων, προϊόντων και
χρήσεων (όπως άνθη, εστίαση, καφε κλπ).

