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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 12ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 29.10.2019 

Αρ. Απόφασης: 18 
 

Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 29.10.2019 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Καλλέργης 142 ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ.: 312/24.10.2019 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, του Προέδρου της 
Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Μελά Λεωνίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρ. 88 &.89, 
περί σύγκλισης και λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 89 & 90 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν. 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (09) Συµβούλους : 
 

11..  ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

3. ΒΟΡΕΑΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 

4. ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                                                                                    

5. ΚΑΣΙ∆ΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

8. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

9. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 
Απόντες  είναι οι κ.κ 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
   2. ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ – ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
Ο Πρόεδρος: Μελάς Λεωνίδας 

O Γραµµατέας : Μαρούλης Αρσένιος 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 1o ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

             Συζήτηση και λήψη απόφασης για την µερική µεταβολή της λεωφορειακής γραµµής 
814 του ΟΑΣΑ που εκτελεί το δροµολόγιο, ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΡΑΒΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ». 
 

Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 

  
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

προφορική εισήγηση του Προέδρου κ. Μελά Λεωνίδα , ο οποίος το αναπτύσσει αναφέροντας πως 
εδώ και δεκαετίες υφίσταται σοβαρό πρόβληµα στη µετακίνηση των ∆ηµοτών της Ε΄Κοινότητας στο 
ύψος της οδού Ψαρρών, από την οδό Αγχιάλου έως και το κέντρο του ∆ήµου Πειραιά. 
Συγκεκριµένα, για όλη αυτή τη πυκνοκατοικηµένη περιοχή, υπάρχει µόνο µια λεωφορειακή γραµµή 
που εξυπηρετεί τους ∆ηµότες(ΓΡΑΜΜΗ 843-που εκτελεί το δροµολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ), µε 
αποτέλεσµα τη ταλαιπωρία τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να εισηγηθούµε την µερική µεταβολή της 
λεωφορειακής γραµµής 814, που εκτελεί το δροµολόγιο ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΡΑΒΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ,, ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού της περιοχής. Συνέχισε λέγοντας πως η προτεινόµενη 
διαδροµή που εισηγούµαστε της λεωφορειακής γραµµής 814 του ΟΑΣΑ , είναι η εξής:  

Επί της Λεωφόρου 28Ης Οκτωβρίου, έπειτα από τη στάση «Φανάρι», να συνεχιστεί η 
διαδροµή έως την Πλατεία 25ης Μαρτίου (Πλατεία Χαλκηδόνας), να υπάρξει επιβίβαση-αποβίβαση 
στην οµώνυµη στάση και εν συνεχεία  να διασχίσει την οδό  Π. Ράλλη ,στρίβοντας αριστερά στην 
οδό Ψαρρών έως το Κέντρο του Πειραιά. 
            Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19.07.2018(ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018) & σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.3463/2006 (άρθρο 123,παρ. 4) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του 
Προέδρου και των µελών του Σώµατος. 
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και προτείνει την µερική µεταβολή της λεωφορειακής γραµµής 814 του ΟΑΣΑ που εκτελεί το 
δροµολόγιο ΣΧΙΣΤΟ ΚΑΡΑΒΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ» για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού, ως εξής: 
Επί της Λεωφόρου 28Ης Οκτωβρίου, έπειτα από τη στάση «Φανάρι», να συνεχιστεί η 
διαδροµή έως την Πλατεία 25ης Μαρτίου (Πλατεία Χαλκηδόνας), να υπάρξει επιβίβαση-
αποβίβαση στην οµώνυµη στάση και εν συνεχεία  να διασχίσει την οδό  Π. Ράλλη 
,στρίβοντας αριστερά στην οδό Ψαρρών έως το Κέντρο του Πειραιά. 

 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 18. 
 

Πειραιάς  29 Οκτωβρίου 2019 
 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 30.10.2019 
 
 

                    Ο                               Ο 
             Πρόεδρος                   Γραµµατέας        
 
 
         Μελάς Λεωνίδας                Μαρούλης Αρσένιος 
 


