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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 9ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 1-4-2019 

Αρ. Απόφασης: 17 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  1-4-2019  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα  14:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 21/27-3-2019 πρόσκληση  του αναπληρωτή προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας κ. Γεωργούλη Ευάγγελου σύµφωνα µε τον Ν. 4257/2014 άρθρο 2 παρ. 1 περί 
αναπλήρωσης προέδρου  και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  
κκααιι  άάρρθθρροο  8899  περί σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.  
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (8) Συµβούλους : 

1. Γεωργούλης Ευάγγελος 
2. Κορκίδη Χριστίνα 
3. Λέντζος Γεώργιος 
4. Μακρής Χρήστος 
5. Ντίζος Χριστόφορος 
6. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
7.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
8.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες είναι οι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος, Παππάς Νικόλαος 
 

 
Ο Αναπληρωτης Πρόεδρος: Γεωργούλης Ευάγγελος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 5o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
         Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή ή µη της εκ περιτροπής ανά µήνα στάθµευσης 
στην οδό Κολοκοτρώνη από Μπουµπουλίνας έως  Λεωφ. Βασ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  σσεε  ααππααγγόόρρεευυσσηη  
σσττάάσσηηςς  κκααιι  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  µµόόννοο  σσττηηνν  ααρριισσττεερρήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  οοδδοούύ,,  κκααττάά  ττηη  φφοορράά  κκίίννηησσηηςς  ττωωνν  
οοχχηηµµάάττωωνν.. 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 
        Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη της µε αρ. πρωτ. 10532/636/6-2-2019 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιΐας - Αποχέτευσης 
- Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 
 
∆/ΝΣΗ  Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

  

 

 ΠΡΟΣ:  ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤHN Ο∆Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

ΑΠΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας µας στο τµήµα της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Μπουµπουλίνας 

έως την Λεωφόρο Βασιλ. Γεωργίου, διαπιστώσαµε τα εξής: 

• Σύµφωνα µε το σχεδιασµό διέλευσης του τραµ από τη Λεωφόρο Βασιλ. Γεωργίου, έχουν 

θεσµοθετηθεί και υλοποιηθεί χώροι στάθµευσης για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων σε 

καταστήµατα, αφενός στη διαχωριστική νησίδα της Λεωφόρου Βασιλ. Γεωργίου, όσο και σε 

τµήµα της οδού Κολοκοτρώνη, στη δεξιά πλευρά της, κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων, πριν 

την έξοδο στη Λεωφόρο. 

• Η οδός Κολοκοτρώνη στο τµήµα της από την οδό Μπουµπουλίνας µέχρι τη Λεωφ. Βασιλ. 

Γεωργίου, διέπεται από καθεστώς εκ περιτροπής στάθµευσης των οχηµάτων (µονούς  – ζυγούς 

µήνες). 

• Η µέχρι σήµερα στάθµευση κατά τους µονούς µήνες στην αριστερή πλευρά της οδού 

Κολοκοτρώνη κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων, δηµιουργεί στένωση και αναγκαστικούς 

επικίνδυνους ελιγµούς των οχηµάτων κατά την έξοδό τους προς τη Λεωφόρο Βασιλ. Γεωργίου, 

λόγω της µόνιµης στάθµευσης στη δεξιά πλευρά των οχηµάτων τροφοδοσίας. 

• Με την παρούσα κατάσταση, το ισχύον καθεστώς στάθµευσης δυσχεραίνει την κυκλοφορία των 

επιβατικών οχηµάτων, όπως επίσης και των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου και για την επίλυση 

του υφισταµένου κυκλοφοριακού προβλήµατος, επιβάλλεται η απαγόρευση στάσης και 

στάθµευσης στην αριστερή πλευρά της οδού και να επιτρέπεται µόνιµα και όχι εκ περιτροπής η 

στάση και στάθµευση στη δεξιά πλευρά της οδού. 

 

 

 

 

 

 



H Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/2006 και του 

άρθρου 73 & 83 του Ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προτείνει: 

Για το τµήµα της οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Μπουµπουλίνας έως την Λεωφόρο Βασιλ. Γεωργίου, 

την άρση της εκ περιτροπής στάθµευσης, και απαγόρευση στάσης και στάθµευσης στην αριστερή 

πλευρά της οδού, κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων. 

 

 

                         Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

                                      ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  

                                                   Ο  ∆/ΝΤΗΣ   

                                          Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

 

                Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ 

 
Το αναπτύσσει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Γεωργούλης Ευάγγελος και ακολουθούν οι 

προτάσεις των κ.κ. Συµβούλων.          
       Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 
Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»   και λαµβάνοντας υπόψη 
την ως άνω εισήγηση, καθώς και το µε αριθµ. πρωτ. 14130/884/21-2-19 έγγραφο της ∆/νσης 
Οδοποιΐας - Αποχέτευσης - Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε το οποίο 
διαβιβάστηκαν συµπληρωµατικά στη Β΄∆ηµοτική Κοινότητα η τεχνική – αιτιολογική έκθεση, το 
σχέδιο υπάρχουσας κατάστασης και το σχέδιο προτεινόµενης κατάστασης και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Αναπληρωτή Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει  την αλλαγή της εκ περιτροπής ανά µήνα στάθµευσης στην οδό Κολοκοτρώνη 
από Μπουµπουλίνας έως  Λεωφ. Βασ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  σσεε  ααππααγγόόρρεευυσσηη  σσττάάσσηηςς  κκααιι  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  µµόόννοο  
σσττηηνν  ααρριισσττεερρήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  οοδδοούύ,,  κκααττάά  ττηη  φφοορράά  κκίίννηησσηηςς  ττωωνν  οοχχηηµµάάττωωνν.. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 17 
 

Πειραιάς  1 Απριλίου 2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 2-4-2019 
 

 
                    Ο  Αναπληρωτής                              Η 
                          Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
                Γεωργούλης Ευάγγελος     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 

 


