
                                                                                                                   

 
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@piraeus.gov.gr                                           

 
Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 13ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 16-12-2019 
Αρ. Απόφασης: 35 

 
     Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 16.12.2019 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 
89 & Κλεισόβης, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 154/11-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου της 
Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα,  σσύύµµφφωωνναα    µµεε  τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρραα  
8888  &&  8899    ππεερρίί  σσύύγγκκλλιισσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν, όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  8899  &&  9900    ττοουυ    ΝΝ..44555555//22001188.. 
  
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (12) Συµβούλους : 

                                                    
1. Αλεξόπουλος Σωτήριος                                                 
2. Αλιφραγκή Νικολέττα                                                               
3. Βήνη ∆ήµητρα                                                            
4. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης                         
5. Γκόλφης Νικήτας  
6. ∆αρζέντας Ευάγγελος                                                                 .                                      
7. Λάγγουρα Μαρία                                                                         
8. Μοσχοβάκος  Ιωάννης                                                                                                              
9. Πεφάνης ∆ηµητριος                                                                                
10. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
11. Χατζηκώστας Ηλίας                               
12. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

 
Απόντες: κ.κ. Αγαπητός Θεόδωρος , Αλεξανδρής Ευάγγελος,  Σκιαθίτης Κωνσταντίνος.                                       

 
 
   Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 

   Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

     Με πρόταση του Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης. 

 
       Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη µετατόπιση - χωροθέτηση 
περιπτέρου από Ακτή Μιαούλη αρ.83 σε Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη.   
 

Για το εν λόγω περίπτερο το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας είχε αποφασίσει 
κατά πλειοψηφία τη θετική εισήγηση στην µετατόπισή του, από την Γρηγ. Λαµπράκη αρ. 158 σε 
θέση επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ.83 µε την υπ΄ αριθµ. 21/14-10-2019 απόφαση.  

Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη του µε αρ. πρωτ. 5123/13-12-2019 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - 
Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και αντιγράφων 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 σχετικές διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87τΑ΄/7-6-2010) αρ.83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» , όπως 
αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7- 2018(ΦΕΚ 133 τΑ΄/19-7-2018), αφού είδαν   το 
άρθρο 20 του Ν.∆ 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α /1971) & το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α//2014)  αρθ. 76 
«περί µετατόπισης περιπτέρων». 
          Αφού είδε 1) την µε υπ΄ αριθµ. πρωτ. 71524/22-11-2019 αίτηση της ιδιοκτήτριας του 
περιπτέρου, η οποία αφορά στην µετατόπιση – χωροθέτηση του περίπτερου από Ακτή Μιαούλη 
αρ.83, σε Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη για  τους  λόγους  που αναφέρονται σε αυτήν, δηλαδή για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση αµφοτέρων της ιδιοκτήτριας του  περιπτέρου και της εταιρείας  του 
ιδιοκτήτη του  κτιρίου επί της Ακτής Μιαούλη αρ.83 και 2) το τοπογραφικό διάγραµµα και την 
υπ΄ αριθµ. 1012/15/186-ρκα/11-12-2019 εγκριτική Τροχαίας και  ύστερα από διαλογική 
συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 

Αποφασίζει   Οµόφωνα   
  

1)Την ανάκληση της υπ’ αριθµ. 21/14-10-2019 απόφασης του Συµβουλίου της Α΄∆ηµοτικής  
Κοινότητας που αφορά στην  µετατόπιση - χωροθέτηση περιπτέρου από την Γρηγ. 
Λαµπράκη αρ. 158 σε θέση επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ.83. 
 
2)Εγκρίνει  στην  µετατόπιση - χωροθέτηση περιπτέρου από την Ακτή Μιαούλη αρ.83 σε 
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη, σύµφωνα µε την αίτηση της ιδιοκτήτριας και για τους λόγους που 
αναφέρονται  σε αυτήν όπου είναι για την καλύτερη εξυπηρέτηση αµφοτέρων της ιδιοκτήτριας 
του  περιπτέρου και της εταιρείας του ιδιοκτήτη του  κτιρίου επί της Ακτής Μιαούλη αρ.83 και 
σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα και την υπ’ αριθµ. 1012/15/186-ρκα/11-12-2019 
εγκριτική Τροχαίας. 

 
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 35 

 
Πειραιάς  16 ∆εκεµβρίου  2019 

 
    Ακριβές αντίγραφο 
                         Πειραιάς 17- 12- 2019 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
   Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 


