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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 01ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 20-01-2020 

Αρ. Απόφασης: 04 
 

        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 20.01.2020 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 
89 & Κλεισόβης, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 08/16-01-2020 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. Αγαπητός Θεόδωρος                                                                                                 
2. Αλεξόπουλος Σωτήριος                                                 
3. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                               
4. Βήνη ∆ήµητρα                                                                                  
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: 1) Αλεξανδρής Ευάγγελος, 2) Βλαχουτσάκος Παναγιώτης, 3) 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  ή µη για τις θέσεις  της Α΄ Κοινότητας επί της µελέτης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της ΟΛΠ Α.Ε. για την νότια επέκταση του λιµένος 
κρουαζιέρας. 

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

εισήγηση των κ.κ  Βήνη ∆ήµητρας  και Αλεξόπουλου Σωτηρίου  «Ενεργοί Πολίτες Α΄ Κοινότητας 
– Όχι Λιµάνι στην Πειραϊκή» µε την οποία  ζητείται  η λήψη  σχετικής απόφασης από το 
Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

 
 Το θέµα αναπτύσσει η Κοινοτική Σύµβουλος κα Βήνη ∆ήµητρα και ακολουθούν οι 

προτάσεις του Πρόεδρου κου Γκόλφη Νικήτα και των κ.κ. Συµβούλων.    
                                                                                                  
1η πρόταση: της κας Βήνη ∆ήµητρας και του κου Αλεξόπουλου Σωτηρίου «Ενεργοί 

Πολίτες Α’ Κοινότητας – Όχι Λιµάνι στην Πειραϊκή». Η κα Βήνη ανέπτυξε την πρόταση της: 
 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ ΑΕ-COSCO στηρίζεται σε αυθαίρετες 

παραδοχές, µε ελλιπή επιστηµονικά κριτήρια και αποκρύπτει  τις συνέπειες  για την ∆ηµόσια 
Υγεία και το περιβάλλον. Επίσης τα 110 στρέµµατα στα οποία θα αναπτυχθούν τα εν λόγω έργα 
αποτελούν δηµοτική περιουσία εγγεγραµµένη στο κτηµατολόγιο του ∆ήµου Πειραιά τα οποία µε 
ψήφισµα της Α΄ Κοινότητας Πειραιά  ζητά την διεκδίκησή τους και απαιτούµε: 

 
1. Την απόσυρση του έργου λιµένα κρουαζιέρας στη Νότια προβλήτα. 
2. ∆ηµοσιοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά µε τους αέριους ρύπους 

όπως ορίζει η συνθήκη του Άαρχους. 
3. Άµεση  λήψη µέτρων για την αέρια ρύπανση από το επιβατηγό λιµάνι.  
4. ∆ηµιουργία δικτύου σταθµών µέτρησης και επιδηµιολογικές µελέτες. 
5. Να εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντος για όλα τα προγραµµατισµένα έργα 

που δηµιουργούν επιπτώσεις στην ∆ηµόσια Υγεία και Περιβάλλον του ευρύτερου 
Πειραιά.  

6. Να αποσυρθεί η σχεδιαζόµενη επεξεργασία των βυθοκορηµάτων  στην προβλήτα 
Θεµιστοκλής που µετατρέπει την περιοχή σε θαλάσσιο εργοτάξιο.    

7. Τα πούλµαν, φορτηγά τροφοδοσίας και ότι σχετίζεται µε την κρουαζιέρα να κινούνται µε 
εναλλακτικά καύσιµα, διότι παράγουν ήδη υπερβολική ρύπανση που επιβαρύνει την Α΄ 
Κοινότητα Πειραιά και καθιστά αφόρητη την ατµόσφαιρα από τον Μάιο έως τον 
Νοέµβριο.             

 
2η πρόταση: του Προέδρου κου Γκόλφη Νικήτα, ο οποίος ανέπτυξε την πρότασή του:    
 
Συντασσόµαστε µε τις προσπάθειες της Επιτροπής του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 

τεκµηριωµένη και επιστηµονική περιβαλλοντική µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της 
ΟΛΠ Α.Ε. για την νότια επέκταση του λιµένος κρουαζιέρας. Εκφράζοντας όµως την εύλογη 
ανησυχία µας για τις πιθανές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του έργου της επέκτασης της 
προβλήτας, δηλώνουµε ότι θα παρακολουθούµε από κοντά τις εξελίξεις και όλες τις 
προβλεπόµενες από το νόµο παραµέτρους, διατηρώντας το δικαίωµα µας να παρέµβουµε όπου 
χρειάζεται πάντα µε γνώµονα την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της Α΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας.  

 
 



 Οι δυο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία.  
 
Η 1η πρόταση της κας Βήνη ∆ήµητρας υπερψηφίστηκε µε πέντε (5) ψήφους των κ.κ. 

Αλεξόπουλου Σωτήριου, κας Βήνη ∆ήµητρας, ∆αρζέντα Ευάγγελου, Αλιφραγκή Νικολέτας και 
Αγαπητού Θεόδωρου και καταψηφίστηκε από επτά (7) ψήφους των υπολοίπων Κοινοτικών 
Συµβούλων.  

 
Η 2η πρόταση του Προέδρου κου Γκόλφη Νικήτα καταψηφίστηκε από τον κο Αγαπητό 

Θεόδωρο γιατί δήλωσε ότι η µορφή της 2ης πρότασης δείχνει προχειρότητα και έλλειψη 
ενδιαφέροντος για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, ενώ υπερψηφίστηκε µε έντεκα (11) ψήφους οι 
οποίοι είναι οι εξής: 

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

Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87Α/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, 

  
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία  

 
 Εγκρίνει  και συντάσσεται µε τις προσπάθειες της Επιτροπής του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για την τεκµηριωµένη και επιστηµονική περιβαλλοντική µελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της ΟΛΠ Α.Ε. για την νότια επέκταση του λιµένος κρουαζιέρας. 
Εκφράζοντας όµως την εύλογη ανησυχία µας για τις πιθανές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις 
του έργου της επέκτασης της προβλήτας, δηλώνουµε ότι θα παρακολουθούµε από κοντά τις 
εξελίξεις και όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο παραµέτρους, διατηρώντας το δικαίωµα µας 
να παρέµβουµε όπου χρειάζεται πάντα µε γνώµονα την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων 
της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας.  
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 04 
Πειραιάς  20 Ιανουαρίου  2020 

 
                        Ακριβές αντίγραφο 
                                               Πειραιάς 21-01-2020 

 
               Ο                                 Η 
        Πρόεδρος                     Γραµµατέας        
 
 
 
     Γκόλφης Νικήτας               Φούκα Ιωάννα 


