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Η ιστορία…

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης αποτέλεσε το εμπορικό κέντρο της περιοχής για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι
αλλαγές στην πληθυσμιακή σύσταση, στα εμπορικά και καταναλωτικά μοντέλα και πρότυπα, αλλά και οι ευρύτερες
κοινωνικό- οικονομικές προκλήσεις της δεκαετίας του '80, οδήγησαν τους τότε κατοίκους σε απομάκρυνση τόσο από
τη γειτονιά όσο και από την Αγορά. Στα τέλη της δεκαετίας του '90 η εμπορική δραστηριότητα του κτιρίου είχε πλέον
τελειώσει.
Οι Αγορές πάντα είχαν ένα κεντρικό ρόλο στη ζωή των μεγαλύτερων ή μικρότερων κοινοτήτων. Ήταν ο χώρος,
συνδιαλλαγών, συζητήσεων και λήψης αποφάσεων, το εμπορικό και το πνευματικό κέντρο μιας περιοχής. Κυρίως
όμως ήταν ο χώρος συνάθροισης και ζύμωσης όλων των στοιχείων που συνέθεταν την κοινότητα, όσο ετερόκλητα
και αν ήταν αυτά, με απώτερο στόχο τη συνολική ενδυνάμωση τους.

“Με στόχο η Δημοτική Αγορά να γίνει το σημείο σύνδεσης
μεταξύ όλων των κατοίκων της περιοχής και να γίνει ένα
ενδιαφέρον και καινοτόμο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο,
που θα προσελκύει επισκέπτες από όλη την Αθήνα, την
Ελλάδα και το εξωτερικό καλούμε επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες να αποτελέσουν τους νέους ενοίκους των
καταστημάτων της αγοράς.”

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης θα αποτελέσει το όχημα που θα επανεκκινήσει την οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής, με απόλυτο σεβασμό στην πολυχρωμία της γειτονιάς, αλλά και στη μεγάλη παράδοσή της και κυρίως,
με τη συμμετοχή των κατοίκων.
Νέοι επαγγελματίες και οικογενειάρχες επιστρέφουν στην περιοχή, εγχειρήματα ενεργοποιούνται, κοινωνικοί και
καλλιτεχνικοί χώροι και ομάδες διασυνδέονται και η χαμένη αίγλη της Φωκίωνος μοιάζει να επανέρχεται. Οι
προοπτικές για την εμπορική επιτυχία του εγχειρήματος είναι πολλές και αντανακλώνται από το συνεχές ενδιαφέρον
και την εμπλοκή των κατοίκων στο μέλλον της Αγοράς.
Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανακαινίστηκε το 2016 από τον δήμο Αθηναίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Ακολουθώντας το συμμετοχικό μοντέλο διαχείρισης και αναβίωσης του αστικού τοπίου, ο δήμος Αθηναίων με
το συνΑθηνά επέλεξε μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία το Impact Hub Athens προκειμένου να επιμεληθεί την
επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Με ιδιοκτήτη τον δήμο Αθηναίων και φορέα διαχείρισης το
Impact Hub Athens, η λειτουργία της Αγοράς αποτελεί ένα πρότυπο καινοτόμο μοντέλο με βασικούς άξονες
τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την κοινωνική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας. Η αρμονική λειτουργία της Αγοράς ελέγχεται από επιτροπή παρακολούθησης που ορίζει
ο δήμος. Το νέο μοντέλο συν-διαχείρισης εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε δημόσιο κτίριο και είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το “κοινωνικό αποτύπωμα” της Δημοτικής Αγοράς
Μετά από 8 μήνες επίσημης λειτουργίας, η Δημοτική Αγορά, έχει ήδη αφήσει ένα σημαντικό αντίκτυπο στους
βασικούς πυλώνες δραστηριότητάς της. Πιο συγκεκριμένα:

1800+ επισκέπτες στην Αγορά σε εβδομαδιαία βάση
64 διοργανώσεις ή συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων
20.000+ επισκέπτες σε εκδηλώσεις
150+ αναφορές στα media
230 μαθητές σε εβδομαδιαία βάση
37+ θέσεις εργασίας
50.000 άτομα ενημερώνονται μηνιαία για τη δράση των καταστημάτων της Αγοράς
7.450 ωφελούμενοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες της Αγοράς
Την καθημερινή λειτουργία της πλαισιώνουν:
●

7 κοινωνικές επιχειρήσεις και 3 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

●

3 επαναλαμβανομενες εκδηλώσεις (Cine-μαγειρέματα, Σούπερ Κυψέλη και Pop up Brunch) με στόχο την
δημιουργία σταθερών συναντήσεων για τους Αθηναίους, γύρω από το φαγητό, κρίσιμα κοινωνικά
προβλήματα, την επαναχρησιμοποίηση και τον οικολογικό τρόπο ζωής.

●

Περιστασιακές διαπολιτισμικές εκδηλώσεις με στόχο την προβολή της πλούσιας ποικιλομορφίας των
εθνοτικών πολιτισμών και των εθίμων της πόλης μας.

●

1 εβδομαδιαία αγορά μικρών παραγωγών βιολογικής και φυσικής καλλιέργειας μέσα από το Mpostani, μια
ψηφιακή και φυσική πλατφόρμα, όπου οι καταναλωτές μπορούν να συναντήσουν τους παραγωγούς και να
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια γύρω από τα τροφή, την αειφορία, την κοινωνία και το δίκαιο
εμπόριο.

●

Θεματικές εκδηλώσεις και παραγωγές για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα μείζονα ζητήματα.

●

Εκπαιδευτικός χώρος που φιλοξενεί πολλαπλές δραστηριότητες μάθησης.

●

Σταθερά Μουσικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους νέους και τους ηλικιωμένους λάτρεις της
μάθησης
[μουσική για όλους, πληροφορική, εκπαίδευση, προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και φωτογραφίας].

Ποια είναι η πρόσκληση;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες ή άτομα που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη Δημοτική Αγορά της
Κυψέλης ως εμπορική στέγη και να γίνουν μέρος της αναβίωσης του ιστορικού κτιρίου.
Επιχειρήσεις και οργανισμοί που είτε δραστηριοποιούνται ήδη, είτε είναι υπό σύσταση, είτε βρίσκονται σε στάδιο
επέκτασης του κύκλου εργασιών τους και θέλουν να είναι οι “κάτοικοι” της Δημοτικής Αγοράς για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, είναι ευπρόσδεκτοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη χρήση ενός καταστήματος της Αγοράς,
αποτελώντας την καρδιά του εμπορικού πυλώνα του συγκεκριμένου εγχειρήματος
Δεκτές γίνονται προτάσεις που αφορούν καταστήματα εμπορικής δραστηριότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και το
περιβάλλον διασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης. Επιχειρήσεις που συνδυάζουν κλασικές
επιχειρηματικές ενέργειες με μια πρόταση κοινωνικής καινοτομίας.
Η ανοιχτή πρόσκληση διέπεται από τις αρχές που προκύπτουν από τη σύμβαση παραχώρησης της ΔΑΚ από το
Δήμο στο Impact Hub Athens.

Τι προσφέρουμε
Πιο συγκεκριμένα ο χώρος που διατίθεται είναι
1 κατάστημα 13τμ:

1.

Κοινόχρηστα έξοδα [ρεύμα κοινόχρηστων χώρων, ίντερνετ, καθαριότητα και φύλαξη του κεντρικού χώρου,
τουαλέτα ΑμεΑ, τουαλέτες κοινού και προσωπικού εργαζομένων στη Δημοτική Αγορά)

2.

Προώθηση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης μέσω όλων των επικοινωνιακών εργαλείων και καναλιών που
χρησιμοποιεί το Impact Hub, καθώς και μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με τοπικά και διεθνή Μέσα
επικοινωνίας και διαφημιστικές εταιρείες.

3.

Διοργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (όπως μαθήματα
Ρομποτικής, μαθήματα Χορωδίας και Ορχήστρας με το Unison, Συναυλίες, Εκθέσεις, Δραστηριότητες για τα
παιδιά Pop Up Markets κ.α.)

4.

Επιστασία του κτιρίου, υποδοχή/φιλοξενία επισκεπτών. Μέσα από την ομάδα των hosts και τη λειτουργία
ενός Info Point οι επισκέπτες θα μπορούν να ξεναγούνται στους χώρους της Δημοτικής Αγοράς, να
μαθαίνουν την παλιά και τη σύγχρονη ιστορία της.

5.

Αποθηκευτικοί χώροι. Για κάποια από τα καταστήματα και ανάλογα με τη δραστηριότητα προσφέρεται και
αποθήκη 10 τ.μ. στον υπόγειο χώρο της Αγοράς.

Στρατηγικές Συνεργασίες
Για την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών πρακτικών και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της, το
Impact Hub Athens συνεργάζεται με το The People’s Trust, το οποίο θα χορηγήσει κεφάλαιο εκκίνησης ύψους 5.000€
σε κάθε νέο ένοικο και δυνατότητα μικροχρηματοδότησης έως και 5.000€. Το The People’s Trust, είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων,
παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης μέχρι το συνολικό ποσό των €10.000.

Τιμολογιακή πολιτική
Το ενοίκιο είναι μηνιαίο και ανέρχεται στα 350€/ μήνα + τις όποιες φορολογικές επιβαρύνσεις ως προς
τους ενοικιαστές. Οι λογαριασμοί που αφορούν το κατάστημα οφείλουν να καλύπτονται από τον ίδιο τον
ενοικιαστή.

Κάτοψη

Κριτήρια Αξιολόγησης
Μετρήσιμοι παράμετροι συμβατότητας:
●
●
●
●
●
●
●

Βιωσιμότητα της δράσης – δυνατότητα συνέχειας με σαφή μελέτη περίπτωσης της επιχειρηματικής Δράσης
και του επιχειρηματικού μοντέλου
Θετικός Κοινωνικός αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Ομάδα – συνοχή ομάδας, σαφές οργανόγραμμα, ιστορικό δράσεων
Καινοτομία της δράσης, είτε στη μεθοδολογία υλοποίησης είτε στο τελικό αποτέλεσμα
Συνεργασία με άλλες οργανώσεις ή φορείς
Συνάφεια με τους θεματικούς στόχους της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης (όπως αυτές αποτυπώθηκαν από
τη δημόσια διαβούλευση)
Ισχυρή βαρύτητα στην τελική απόφαση έχει το επιχειρηματικό μοντέλο και πλάνο της έκαστης επιχείρησης,
σε συνδυασμό με τη τελική σύνθεση συγκατοίκησης που θα προκύψει από τις αιτούμενες επιχειρήσεις

Επιτροπή
Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από εκπροσώπους του Impact Hub Athens, την κα. Αμαλία
Ζέπου Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, την κα. Ελένη Ζωντήρου Πρόεδρο του 6ου Δημοτικού
Διαμερίσματος του δήμου Αθηναίων, και τον Paul Kidner Γενικό Διευθυντή του The People’s Trust ειδικό σε θέματα
μικρο-χρηματοδότησης και ανάπτυξης (κοινωνικών) επιχειρήσεων.
Οι επικρατέστερες προτάσεις θα προσκληθούν και για μία δια ζώσεις συνάντηση - συνέντευξη με την επιτροπή.

Ερωτήσεις - Αίτησης Υποβολής
Υποβολή αιτήσεων έως Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 11.00 π.μ.
agora@impacthub.net
https://athens.impacthub.net/open-call-municipal-market/

Χρήσιμες Πληροφορίες
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
●
●
●

Έκταση: 4.012.810 τ.μ
Ποσοστό έκτασης επί συνόλου του δήμου Αθηναίων: 10,57%
Πληθυσμός: 162.366 κάτοικοι (Πληθυσμιακή Πυκνότητα 40,47%)

Το 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα περιλαμβάνει τις συνοικίες από τα Πατήσια μέχρι το Πεδίο του Άρεως και από τον
Σταθμό Λαρίσης μέχρι το Πολύγωνο και πιο συγκεκριμένα τις συνοικίες: Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Αττικής, Άνω
Κυψέλη, Κυψέλη και Νέα Κυψέλη
Έρευνες σχετικά με την ιστορία της Κυψέλης και διάφορα δημογραφικά στοιχεία:
●

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%BA%CF%85%CF
%88%CE%AD%CE%BB%CE%B7/

●

https://issuu.com/loukas_bartatilas/docs/neon_community_project_2015_kypseli

●

https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/ereynitikes/year15_16/DesiLouka-Charalampidi.pdf

