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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 13ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 16-12-2019 

Αρ. Απόφασης: 36 
 
        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 2ο 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 ή µη για τους αυτοκινητικούς αγώνες πλαγιολίσθησης 
(DRIFT RACING) στο Παλατάκι το Σαββατοκύριακο 7/8 ∆εκεµβρίου 2019.   
 
      Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
εισήγηση των κ.κ  Βήνη ∆ήµητρας  και Αλεξόπουλου Σωτηρίου  µε την οποία  ζητείται    η λήψη                       
σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 
    Το θέµα αναπτύσσει ο Κοινοτικός Σύµβουλος κος Αλεξόπουλος Σωτήριος και ακολουθούν οι 
προτάσεις του Πρόεδρου κου Γκόλφη Νικήτα και των κ.κ. Συµβούλων.    

                                                                                                                                                                  
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 
Α/7-6-2010) αρ.83  «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και ύστερα  από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Πρόεδρου και των µελών του Σώµατος, ανταποκρινόµενο 
στις καταγγελίες και τα έντονα παράπονα  των κατοίκων της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας που 
αναµένουν ότι ο ∆ήµος θα προβεί στα δέοντα για την προστασία τους,   

 
Αποφασίζει Οµόφωνα   

 
 

1) Καταγγέλλει τη διεξαγωγή αυτοκινητικών αγώνων πλαγιολίσθησης (drift racing) στο 
Παλατάκι το Σαββατοκύριακο 7/8 ∆εκεµβρίου 2019, µε αποτέλεσµα την εκκωφαντική  
ηχορύπανση από τις ειδικές εξατµίσεις και την τοξική  αέρια ρύπανση από τα καυσαέρια 
και τον αποπνικτικό καπνό των καµένων ελαστικών από την πλαγιολίσθηση µε 
αποτέλεσµα   υπερβολική όχληση και  σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. 

2) Ζητεί να διερευνηθεί από ποιες Αρχές και µε ποιες διαδικασίες δόθηκε η άδεια 
διεξαγωγής των αυτοκινητικών αγώνων µέσα στην πόλη µας, έτσι ώστε να αποδοθούν 
διοικητικές και ποινικές ευθύνες, για να αποτραπούν στο µέλλον αντίστοιχες 
δραστηριότητες. 

     
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 36 
Πειραιάς  16 ∆εκεµβρίου   2019 

 
                        Ακριβές αντίγραφο 
                                               Πειραιάς 17-12-2019 

 
               Ο                                 Η 
        Πρόεδρος                     Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας               Φούκα Ιωάννα 


