
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης                                                                                          
Ταχ.Κώδικας : 185 39 
Τηλ               : 2104599956-57 
Ε-mail           : addpir@pireasnet.gr                                           
         

 

 

Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 5ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 21-05-2018 

Αρ. Απόφασης: 10 

 

   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  συνεδρίασε στις 21.05.2018 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. 
Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 43/17-05-2018 του 
Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου Γκόλφη Νικήτα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  άάρρθθρροο  8899))..  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 

1. Αληφραγκής Ιωάννης 
2. Γκίτζια Μαρία 
3. Γκόλφης Νικήτας  
4. Γκούφα Ευαγγελία 
5. Κιοσές Ανδρέας 
6. Μοραντζής Αντώνιος 
7. Μοσχοβάκος Ιωάννης 
8. Πεφάνης ∆ηµήτριος 
9. Σπηλιόπουλος  Στυλιανός 
10. Φουστέρης Φραγκούλης 
 

  
 Απουσίες : (δικαιολογηµένοι ) είναι η κ. κ., Αλεξανδρής Ευάγγελος, ∆αριώτη Ειρήνη, 
Κολόζου Ελένη, Παπαδόπουλος Νικόλαος και  Χρήστου Μαρία. 
 
     
 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 

 

             



 

ΘΕΜΑ 1
ο
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

       Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την έγκριση ή µη  µετατόπισης - 
χωροθέτησης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη (έναντι 
αρ. 2), επί της Πλατεία Καλαβρύτων  (Πηγάδας)  κατά τρία (3) µέτρα προς την οδό 
Ιάσωνος, της κας Καραΐσκου Μαρίας . 
 
     Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
          Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα 

από τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 1942/03-05-2018 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων & 
Εµπορίου - Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και των αντιγράφων 
του σχετικού φακέλου, την υπ΄ αριθµ. 18942/16.04.2018 αίτηση της κας Καραΐσκου 
Μαρίας µε την οποία αιτείται την µετατόπιση του περιπτέρου της που βρίσκεται επί της 
οδού Γεωργίου Θεοτόκη (έναντι αρ. 2), επί της Πλατείας Καλαβρύτων  (Πηγάδας)  
κατά τρία (3) µέτρα προς την οδό Ιάσωνος, καθώς και την αναφερόµενη  εγκριτική  της 
Τροχαίας µε συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα που αφορά στη νέα θέση, την 
υπ΄αριθ.1012/15/2/186-η/25-04-2018. 
 Επειδή ωστόσο, κατά την άποψη του Συµβουλίου, το ανωτέρω περίπτερο είναι 
πιθανό να επεκταθεί προς την πλατεία που οδηγεί στην  είσοδο της παιδικής χαράς και 
να την κλείσει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ασφαλή και οµαλή 
διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των παιδιών. 
 Επειδή αν µετατοπισθεί θα είναι κοντά σε άλλο υπάρχον περίπτερο , ενώ στην 
υπάρχουσα θέση µπορεί να λειτουργήσει κανονικά. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις 
διατάξεις του Ν.3852/2010, αρθρ.83, «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» τον 
Ν. 4257/2014 το αρθρ.76, παρ.3, την υπ. αριθµ. 670/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, 

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

Και  εισηγείται αρνητικά   
ως προς στη µετατόπιση- χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Καραΐσκου Μαρίας 
από την οδό Γεωργίου Θεοτόκη (έναντι αρ.2), στην Πλατεία Καλαβρύτων 
(Πηγάδας) κατά τρία (3) µέτρα προς την οδό Ιάσωνος, για τους λόγους που 
αναφέρονται παραπάνω. 
 
    
                                     Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 10 
 

Πειραιάς  21 Μαΐου  2018 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 22-05-2018 
 

 
                Ο                                Η 
         Πρόεδρος                    Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 
 


