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                                              Ορθή επανάληψη/26.04.2018 
                                                        Της µε Αρ. 09 Απόφασης 
                                                     Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 4ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 18-04-2018 
 
Επαναλαµβάνεται ορθώς η υπ’αριθµ. Απόφασης 09/18.04.2018 ως προς την διατύπωση 
και συγκεκριµένα: 
«Με την προϋπόθεση ότι τα σχέδια τους µε τα κινητά τραπεζοκαθίσµατα θα είναι 
οµοιόµορφα». 
 
   Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  συνεδρίασε στις 18.04.2018 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 89 & 
Κλεισόβης ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 32/16-04-2018 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 (14) Συµβούλους : 

1. Αλεξανδρής Ευάγγελος 
2. Αληφραγκής Ιωάννης 
3. Γκίτζια Μαρία 
4. Γκόλφης Νικήτας  
5. Γκούφα Ευαγγελία 
6. ∆αριώτη Ειρήνη 
7. Κιοσές Ανδρέας 
8. Μοραντζής Αντώνιος 
9. Μοσχοβάκος Ιωάννης 
10. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
11. Πεφάνης ∆ηµήτριος 
12. Σπηλιόπουλος  Στυλιανός 
13. Φουστέρης Φραγκούλης 
14. Χρήστου Μαρία 

  
Απούσα : (δικαιολογηµένη ) είναι η κ. Κολόζου Ελένη. 
 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 



 
                                  ΘΕΜΑ 2ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

       Συζήτηση και λήψη απόφασης για  κατάληψη µε κινητά τραπεζοκαθίσµατα της 
Πλατείας Καλαβρύτων (Πηγάδας) στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Πειραιά.   
 
          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. 17703/03-04-2018 εγγράφου της ∆/νσης Οδοποιίας  - Αποχέτευσης 
Τµήµα  οδικών, καθώς και αντιγραφών σχετικού φακέλου. 

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 
Συµβούλων. 
           Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, το 
αρθρ.76 παρ.3 Ν. 4257/2014 ,την υπ. αριθµ. 670/2014 αποφ. ∆ηµοτ. Συµβουλίου Πειραιά και  
ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του  Προέδρου και των µελών του Σώµατος, 
συµφώνησαν ότι τα σχέδια τους µε τα κινητά τραπεζοκαθίσµατα θα είναι οµοιόµορφα επί 
της Πλατείας Καλαβρύτων (Πηγάδας) και στη συνέχεια ακολούθησαν και ο κος 
Σπηλιόπουλος Στυλιανός ψήφισε αρνητικά, γιατί κατά την γνώµη του η πλατεία υπάρχει για τους 
∆ηµότες της Κοινότητας και κάνοντας κατάληψη ελευθέρου χώρου της πλατείας µε 
τραπεζοκαθίσµατα από τα καταστήµατα της περιοχής θεωρείται ανεπίτρεπτο, καθώς και οι κ. κ. 
Γκίτζια Μαρία, Γκούφα Ευαγγελία ψηφίσαν αρνητικά, γιατί κατά την γνώµη τους η συγκεκριµένη 
πλατεία είναι µοναδική , άνετη πλατεία της Κοινότητας και ο ρόλος της είναι να εξυπηρετεί 
κοινωνικές – πολιτιστικές – οικολογικές ανάγκες των κατοίκων , τοποθετώντας 
τραπεζοκαθίσµατα καταπατάς το δικαίωµα των πολιτών στο δηµόσιο αντικαθιστώντας τον µε το 
ρόλο του πελάτη –καταναλωτή, µε την συναίνεση µας στην κατάληψη µε κινητά 
τραπεζοκαθίσµατα που γίνονται µόνιµα , λειτουργεί καταχρηστικά έως και κατασταλτικά στη 
λειτουργία του ελευθέρου χώρου -  δηµοσίου χώρου και στην απόλαυση του,   
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

Και  εισηγείται θετικά  
για την  κατάληψη µε κινητά τραπεζοκαθίσµατα της Πλατείας Καλαβρύτων (Πηγάδας) 
στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Πειραιά, µε  την προϋπόθεση ότι τα σχέδια τους θα 
είναι οµοιόµορφα.        
                                                 
  

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 09 

Πειραιάς  18 Απριλίου   2018 
 
    Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 18- 04- 2018 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 
 
     
 


