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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 5ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  14-04-2022 

Αρ. Απόφασης: 14 
 

            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 14.04.2022 ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 19:00, τηρουµένων των υγειονοµικών µέτρων, σύµφωνα µε την ΠΝΠ  ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 
(Α΄169) και κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. 
18318/13-3-2020, 40 /20930/31-3-2020 και  643/69472/4-9-2021εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και την υπ΄αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.20354/09-04-22 ΚΥΑ  και ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 42/13-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. 
Αλέξανδρου Νανόπουλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 88 & 89 περί 
σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε συµµετέχοντες (7) Συµβούλους: 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
3. Βρεττάκος Αθηνόδωρος  
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουρδάκου Ρωξάνη  
7. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 

Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ.  Αγαπητάκης Αγαπητός, Αθανασίου Ευαγγελία, 
Γεωργούλης Ευάγγελος  και Μπουκουβάλα Σταµατίνα. 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

      Η Γραµµατέας : Ευανθία Ρούση  

 



 
  
      

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ππρρόότταασσηη  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοονν  χχώώρροο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  λλααϊϊκκήήςς  
ααγγοορράάςς  ««∆∆εελληηγγιιάάννννηη»»..  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερησία διάταξη και συζητείται νόµιµα.  

 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 

πρόταση του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου µετά την λήψη των µε αριθµ. πρωτ. 
3530/27-01-22, 3999/28-01-22, 4000/28-01-22, 4773/01-02-22, 4918/2-02-22, 5007/02-02-22, 
5468/04-02-22, 6535/11-02-22, 6573/14-02-22, 6619/14-02-22, 9104/02-03-22, 9497/03-03-22, 
11056/16-03-22, 11204/16-03-22, 11205/16-03-22, 11207/17-03-22, 11211/17-03-22, 
11846/22-03-22, 11939/22-03-22, 12497/28-03-22, 12502/28-03-22, 12675/28-03-22 εγγράφων 
διαµαρτυρίας των κατοίκων της οδού Υψηλάντου. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 

των κ.κ. Συµβούλων. 
          

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87τΑ΄/7-6-2010) άρθρο 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018) καθώς και τις διατάξεις 
του Ν.4849/21, άρθρα  25, 26,.27  περί αρµοδιοτήτων αρχών – φορέων  που αφορούν στη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. 

 
Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 524/21-07-21 έγγραφο του Σωµατείου Επαγγελµατιών 

Πωλητών Α΄ Λαϊκής Αγοράς Πειραιώς και Περιχώρων, σύµφωνα µε το οποίο όπως προκύπτει 
από επιτόπου έλεγχο της Αστυνοµικής ∆/νσης Πειραιά, η οδός Βούλγαρη θεωρήθηκε 
ακατάλληλη λόγω στενότητας του  δρόµου και ως εκ τούτου προς αποφυγή  συνωστισµού 
ζητούν να µεταφερθεί  η λαϊκή αγορά στην οδό Υψηλάντου. 

 
Αφού είδε το 926171/03-11-21 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νσης Λαϊκών 

Αγορών, σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η λειτουργία της αγοράς όσον αφορά τα χρονικά 
διαστήµατα στην οδό Βούλγαρη από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεµβρίου και στην οδό Υψηλάντου, 
από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου, δεδοµένου ότι ο χώρος λειτουργίας στην οδό Βούλγαρη είναι 
µικρότερος σε µήκος από την οδό Υψηλάντου  και σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το 
Πανεπιστήµιο Πειραιά γεγονός που επηρεάζει την λειτουργία του. 

 
 Αφού είδε το από 28/01/2022 έγγραφο του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου µε το 

οποίο συµφωνεί στην ως άνω µεταβολή διότι δεν υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι οδοί στην 
περιοχή για την µεταφορά της Λαϊκής Αγοράς και λόγω των πρωτοκόλλων αντιµετώπισης του 
covid – 19, η οδός Υψηλάντου είναι πιο φαρδύτερη και πιο κατάλληλη από την οδό Βούλγαρη. 

 
Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 58283/24-01-22 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νσης 

Λαϊκών Αγορών,  σύµφωνα µε το οποίο αναφέρει τις αλλαγές χώρου λειτουργίας λαϊκών 
αγορών κατά τον µήνα Φεβρουάριο του 2022.  

 
Αφού είδε  το µε αριθµ. πρωτ. 84624/03-02-22 έγγραφό της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νσης 

Λαϊκών Αγορών µε το οποίο µας κοινοποιείται η µε αριθµ. πρωτ. 83856/03-02-22 απόφαση της 
Περιφέρειας Αττικής, ∆/νσης Λαϊκών Αγορών σύµφωνα µε την οποία η λαϊκή αγορά ∆εληγιάννη 
θα λειτουργεί στην οδό Υψηλάντου από 01/10 έως 31/05 εκάστου έτους και στην οδό Βούλγαρη 
από 01/06 έως 30/09 εκάστου έτους και ότι θα παραµείνει στην οδό Υψηλάντου έως 
31/05/2022, τηρουµένων όλων όσων προβλέπονται στις εκάστοτε διατάξεις για τα «Έκτακτα 
µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς το κορωνοϊού». 

 



 
 
 
Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 52/01-02-2022 απαντητικό µήνυµα ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Πειραιά σε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου κατοίκου της οδού Υψηλάντου, σύµφωνα µε το οποίο η παρουσία της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας είναι συνεχής στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου Πειραιά επιβάλλοντας τα ανάλογα 
πρόστιµα όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας τους και ότι άλλα πρόστιµα προβλέπονται από τις 
κείµενες διατάξεις. 

 
Αφού έλαβε υπόψη τα µε αριθµ. πρωτ. 3530/27-01-22, 3999/28-01-22, 4000/28-01-22, 

4773/01-02-22, 4918/2-02-22, 5007/02-02-22, 5468/04-02-22, 6535/11-02-22, 6573/14-02-22, 
6619/14-02-22, 9104/02-03-22, 9497/03-03-22, 11056/16-03-22, 11204/16-03-22, 11205/16-03-
22, 11207/17-03-22, 11211/17-03-22, 11846/22-03-22, 11939/22-03-22, 12497/28-03-22, 
12502/28-03-22, 12675/28-03-22 έγγραφα διαµαρτυρίας των κατοίκων της οδού Υψηλάντου 
καθώς και το αριθµ. πρωτ. 99091/07-02-22 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, ∆/νσης Λαϊκών 
Αγορών και το από 28-06-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Πειραιά, Α.Τ. ∆ηµοτικού 
Θεάτρου. 
 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Νανόπουλο ο οποίος ενηµέρωσε για την 
συζήτηση που έλαβε µέρος στις 05/04/2022 στην ∆ραγάτση 1Α µεταξύ των Συµβούλων που 
ήταν παρόντες, του κου Χάρη Πασβαντίδη Αναπληρωτή Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής,  του κου Γεωργιάδη ∆ηµητρίου Πρόεδρο του Σωµατείου 
Πωλητών και Εκµεταλλευτών της Α’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά και της 3µελούς επιτροπής των 
κατοίκων της οδού Υψηλάντου αποτελούµενη από τους κ.κ. Βασιλειάδη Βασίλειο, Τζάµο 
Γρηγόριο και ∆ηµητρόπουλο ∆ηµήτρη, όπως αναλυτικά αναγράφεται στα πρακτικά της 5ης 
Συνεδρίασης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των 

µελών του Σώµατος,  
 

 Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Προτείνει  την λειτουργία της λαϊκής αγοράς «∆εληγιάννη», µε εναλλαγή ανά 4 µήνες του χώρου 
λειτουργίας της στην οδό Υψηλάντου και στην οδό Βούλγαρη, αρχής γενοµένης από την 01/06 
του τρέχοντος έτους.  
  
∆ιαβιβάζει στην Περιφέρεια Αττικής, ∆/νση Λαϊκών Αγορών για τις δικές της ενέργειες. 
 
  
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 14 
 

Πειραιάς 14 Απριλίου 2022 
 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  15-4-2022 

  
                      Ο                                    Η 
               Πρόεδρος                        Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                        Ευανθία Ρούση 
  


