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Συντονισμένη επιχείρηση-«σκούπα» του Δήμου Πειραιά και της ΕΛ.ΑΣ.
πραγματοποιήθηκε στον χώρο της κυριακάτικης αγοράς και στους γύρω δρόμους, καθώς
μετά από αυτοψία της Διεύθυνσης Προσόδων και Εμπορίου και από ελέγχους της Δημοτικής
Αστυνομίας, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ανάπτυξης παράνομου παζαριού.
Στόχος της επιχείρησης ήταν η τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
COVID-19 και η αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης προϊόντων στον χώρο της
κυριακάτικης αγοράς, η οποία είναι κλειστή τις τελευταίες Κυριακές.

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής επιχείρησης, απομακρύνθηκαν οι παράνομοι
μικροπωλητές και καταστράφηκαν περίπου 15 τόνοι κατασχεθέντων προϊόντων στα
απορριμματοφόρα του Δήμου Πειραιά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι Διευθύνσεις Δημοτικής Αστυνομίας, Προσόδων και
Εμπορίου και Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο Δήμος Πειραιά
κινήθηκε άμεσα και προχώρησε σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. σε μια μεγάλη επιχείρηση
στον χώρο της κυριακάτικης αγοράς, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον
COVID-19 και την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Στη συνέχεια ο κ. Μώραλης σημείωσε:
«Σε αυτή τη δύσκολη εποχή όπου όλοι οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ως
Δήμος καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του
κορωνοϊού, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε φαινόμενα παρεμπορίου, τα οποία θέτουν σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι ανεπίτρεπτο ότι ενώ κλείνουμε την κυριακάτικη αγορά για
λόγους ασφαλείας, να εκτυλίσσεται παρεμπόριο στον χώρο χωρίς κανένα μέτρο
ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν και οι κοινές δράσεις με την ΕΛ.ΑΣ. θα
συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, την ευνομία και κυρίως την τήρηση όλων των μέτρων που
ορίζουν οι αρμόδιες αρχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΛ.ΑΣ. για τη συνεργασία και
όλους όσοι συνέβαλαν στην συντονισμένη επιχείρηση».
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Ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου κ. Γρηγόρης Καψοκόλης, σε δήλωσή του,
ανέφερε ότι μετά από αυτοψία της Διεύθυνσης Προσόδων και Εμπορίου για την τήρηση των
μέτρων λόγω COVID-19 και την αναστολή λειτουργίας της κυριακάτικης αγοράς, κινήθηκαν
ταχύτατα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού και
την πάταξη του παρεμπορίου. Κλείνοντας ο κ. Καψοκόλης ευχαρίστησε την ΕΛ.ΑΣ. για τη
συνδρομή της.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Παναγιώτης Ρέππας, σε δήλωσή του,
ανέφερε πως η Διεύθυνση Καθαριότητας συνέβαλε στην επιχείρηση με πολλά οχήματα και
εργάτες, απομακρύνοντας τα παράνομα προϊόντα.

Η Εντεταλμένη Δηµοτική Σύµβουλος Δηµοτικής Αστυνοµίας κα Κυριακή Μπουρδάκου, σε
δήλωσή της, τόνισε: «Οφείλαμε να αντιδράσουμε γιατί η παράνομη αυτή λειτουργία στον
χώρο του κυριακάτικου παζαριού θα μπορούσε, εκτός των άλλων, να αποτελέσει
υγειονομική βόμβα στο κέντρο της πόλης. Από τους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας
διαπιστώθηκε η παράνομη πώληση προϊόντων στον χώρο και σε συνεργασία με τις
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις δράσαμε δυναμικά».
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