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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 2/2019 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
 

 
Αρ. Απόφασης:    

10/2019 

Περίληψη: 

Χωροθέτηση & τόπος λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών Αγ. Ελεούσα της Β΄Πειραιά & Τζιτζιφιές 

της Β’ Πειραιά (ημέρα Τρίτη). 

 

Σήμερα την 20η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Καλλιθέας, οδός Ματζαγριωτάκη 76, στον 3ο όροφο, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλλιθέας μετά την έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία κοινοποιήθηκε 

νόμιμα στα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) 

τακτικών Μελών (ήδη 8 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) Τακτικά Μέλη και 

δύο (2) Αναπληρωματικά.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Ο κ. Γαλανόπουλος Παναγιώτης με το με αρ. 7236/6-2-2019 έγγραφό του 
ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη με την οποία εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος 
και αυτοδικαίως εκπίπτει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τη θέση του ως τακτικό 
μέλος παίρνει ο κ. Αντωνακάκης Γεώργιος (άρθρο 74 παρ. 8 του Ν. 3852/2010), 
σύμβουλος της μειοψηφίας σύμφωνα με την με αρ.85/2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
Παρόντων πέντε (5) Τακτικών Μελών και δύο (2) Αναπληρωματικών επομένως 
υπαρχούσης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, νομίμου απαρτίας, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η κ. Ζαφειράκη Ελένη αποχώρησε κατά τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του 3ου 
Θέματος. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτείνει το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
 
1. Το υπ΄αρ. πρωτ. 7908/11-02-2019 εισηγητικό το οποίο έχει ως εξής: 

 
Παρακαλούμε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να συμπεριλάβετε & το στην περίληψη 
αναφερόμενο θέμα για το οποίο σας γνωρίζουμε τα εξής: 
1.Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α') “Για την μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση & 
την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων 
λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. (άρθρο 28 
παράγραφος 6)  Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι αρμόδιες για: 
στ.  τη γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση, επέκταση, 
κατάργηση των αγορών & την εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των 
αγορών για την μετακίνηση & την χωροθέτηση αυτών.  
2. Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 
εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με 
τις οποίες: 
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που 
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, 
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα 
προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 
79 του Κ.Δ.Κ. 
4. Σύμφωνα με την με αριθμό 377/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 
διάρκεια λειτουργίας των λαϊκών αγορών Καλλιθέας στους δρόμους που ορίζονται 
στις εν λόγω αποφάσεις είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018.  
5. Σύμφωνα με την με αριθμό 435/15-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής αποφασίστηκε η εκ περιτροπής λειτουργία των λαϊκών αγορών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086479
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086479
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086479
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ανά έξι μήνες στις οδούς που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση & όχι μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2018. 
6. Κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας & του: 
 

-Σωματείο Επαγγελματιών Πωλητών Β' Λαϊκής Αγοράς Πειραιά. 

Για το διάστημα από τον Απρίλιο του 2019  & εφεξής ανά (6) έξι μήνες προτείνεται  

η χωροθέτηση & ο ακριβής τόπος λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ως εξής: 

            

        Λαϊκή Αγορά Αγία Ελεούσα της Β' Πειραιά (ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής 
ανά (6) έξι μήνες (αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2019) με την 
παρακάτω σειρά στις οδούς: 
 
-Στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΠΟ 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ  ΣΑΠΦΟΥΣ 169.               . 
 
-Στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΡΝΕΖΗ. 
 
-Στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΠΟ 
ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΑΠΦΟΥΣ 169.               
 
-Στην οδό ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΡΝΕΖΗ. 
  
            Λαϊκή Αγορά Τζιτζιφιές της Β' Πειραιά(ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής 
ανά (6) έξι μήνες (αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2019) με την 
παρακάτω σειρά στις οδούς: 
 
-Στην οδό ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
  
-Στην οδό ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΙΝΙΚΩΝ. 
 
-Στην οδό ΚΕΚΡΟΠΟΣ από ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ. 
 
-Στην οδό ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
          
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά & να εισηγηθείτε αρμοδίως στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α) Γνωμοδοτεί υπέρ της χωροθέτησης και του ακριβούς τόπου λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών, ως εξής: 

 

Λαϊκή Αγορά Αγία Ελεούσα της Β' Πειραιά (ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής ανά (6) έξι 



4 

 

μήνες (αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2019) με την παρακάτω σειρά στις οδούς: 
 

-Στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 

ΜΕΧΡΙ ΣΑΠΦΟΥΣ 169.               . 
 

-Στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΡΝΕΖΗ. 
 

-Στην οδό ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΣΑΠΦΟΥΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 
ΜΕΧΡΙ  ΣΑΠΦΟΥΣ 169.               
 

-Στην οδό ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΡΝΕΖΗ. 
  
Λαϊκή Αγορά Τζιτζιφιές της Β' Πειραιά(ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής ανά (6) έξι 
μήνες (αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2019) με την παρακάτω σειρά στις οδούς: 
 

-Στην οδό ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 
  
-Στην οδό ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΦΟΙΝΙΚΩΝ. 
 
-Στην οδό ΚΕΚΡΟΠΟΣ από ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ. 
 
-Στην οδό ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ. 

 

β) Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αφού 

συντάξαμε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
                            

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
 

 
 


