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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 03ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 19-03-2021 

Αρ. Απόφασης: 4  

 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
19.03.2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30µ.µ, γγιιαα  λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  

ΥΥγγεείίααςς,,  σύµφωνα µε την από 11-3-2020 Π.Ν.Π  "Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της 
διάδοσής του" ΦΕΚ   5555ττ..ΑΑ΄́//1111//0033//22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  75/τ.Α΄/30-03-2020, τις υπ΄αριθµ.18318/13-03-
2020, 40/20930/31-03-2020 και  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑ∆∆//ΦΦ..6699//114411//οοιικκ..11338877//2255--0011--22002211  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς    µµεε  ααρριιθθµµ..  442299//1133--33--22002200  ((BB’’  885500))  κκααιι   ∆1α/Γ.Π.οικ. 
16320 (ΦΕΚ 996 Β΄ 13-3-2021),    κκααιι    ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 12/16-03-2021 πρόσκληση 
του Προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα  κκααιι    σσύύµµφφωωνναα    µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  
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,  γγιιαα  
σσυυζζήήττηησσηη  &&  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα  ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς..  
  
ΤΤοο  σσώώµµαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόµµιιµµηη  ααππααρρττίίαα  µµεε  ππααρρόόννττεεςς  δδεεκκααττέέσσσσεερριιςς  ((1144))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Αλεξόπουλος Σωτήριος  
3. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
4. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης  
5. Βήνη ∆ήµητρα                                                                             
6. Γκόλφης Νικήτας  
7. ∆αρζέντας Ευάγγελος                                                                  .                                      
8. Λάγγουρα Μαρία                                                                         
9. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
10. Περδικούρη Μαρία   
11. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                      
12. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
13. Χατζηκώστας Ηλίας                               
14. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 

     
     Απών  ο Σύµβουλος  κ. Πεφάνης ∆ηµήτριος                                                                         
 
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας   
     Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα 



ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

 
Θέµα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη ψηφίσµατος, σχετικά µε τον νέο 
εκλογικό νόµο και τις αρµοδιότητες στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 
 Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
      Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τις  
προτάσεις που στάλθηκαν στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα µε email από τους παρακάτω 
συνδυασµούς: α)κοινή πρόταση «Πειραιάς Νικητής» και «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο», β)  
«Ενεργοί πολίτες Α΄Κοινότητα- Όχι Λιµάνι στην Πειραϊκή»   γ)«Πειραιάς για όλους» και δ)   
«Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά». 
 
     Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 
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). 
 
      Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 
Συµβούλων  και  οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία και αποφασίστηκαν τα εξής :  
 
Οι  κ.κ.  Αλιφραγκή Νικολέτα , Βλαχουτσάκος Παναγιώτης , Γκόλφης Νικήτας,  Λάγγουρα Μαρία               
Μοσχοβάκος  Ιωάννης, Περδικούρη Μαρία  , Σκιαθίτης Κωνσταντίνος, Φερεντίνου Ευαγγελία,                                      
Χατζηκώστας Ηλίας  και Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα.  
Οι οποίοι ψήφισαν την κοινή  πρόταση των  συνδυασµών «Πειραιάς Νικητής» και «Πειραιάς 
Πόλη Πρότυπο» µε τις επιπλέον προσθήκες από την πρόταση του συνδυασµού «Λαϊκή 
Συσπείρωση Πειραιά»  ως ακολούθως: 

•  Μείωση του παραβόλου για την υποψηφιότητα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβούλων. 

• Να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για την αποποµπή από τα Περιφερειακά και ∆ηµοτικά 

Συµβούλια όλων των εκπροσώπων της εγκληµατικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, που 

συµµετείχαν στα ψηφοδέλτιά της, σε Περιφέρειες και δήµους, ανεξάρτητα αν έχουν 

µεταπηδήσει σε άλλους φασιστικούς σχηµατισµούς. 

 
Πλην του κ. Αγαπητού Θεόδωρου συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά» ο οποίος 
ψήφισε την πρόταση του.  
 
 Οι κ.κ. Αλεξόπουλου Σωτήριου, Βήνη ∆ήµητρας και ∆αρζέντα Ευάγγελου δήλωσαν ότι 
µειοψηφούν ,   όπως αναλυτικά στα πρακτικά αναγράφονται. 
 
 
                                             Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
Εγκρίνει και εκδίδει το παρακάτω ψήφισµα: 
Τα Συµβούλια των  Κοινοτήτων, όπου αυτά υφίστανται στην ελληνική επικράτεια, είναι ο αιρετός 
θεσµός που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και την καθηµερινότητα του. 
Οι Σύµβουλοι των Κοινοτήτων παρέχουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ εργασία, ενεργοποιούν τους 
συµπολίτες τους, φροντίζουν άµεσα και καθηµερινά για την επίλυση τοπικών προβληµάτων και 
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ πολιτών και δηµοτικής αρχής. 
Αυτή την περίοδο προωθείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, νοµοσχέδιο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την κατάργηση των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
µεταξύ αυτών και του ∆ήµου Πειραιά. 
Ως αιρετοί Σύµβουλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα Πειραιά, σεβόµενοι το 
θεσµό και µε αίσθηµα ευθύνης προς τους συνδηµότες µας που µας εξέλεξαν για να τους 



εκπροσωπούµε και να αποτελούµε την φωνή τους, λέµε ΟΧΙ στην υποβάθµιση και στην 
κατάργηση των Κοινοτήτων. Προτείνουµε δε, να αποσυρθούν άµεσα οι επίµαχες αλλαγές στο 
νοµοσχέδιο και να προστατευτεί και να ενισχύσει ο ρόλος των Κοινοτήτων  µε: 

• Αρµοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες  

• Ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία των επίπεδων της αυτοδιοίκησης.  

• Μείωση του παραβόλου για την υποψηφιότητα ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβούλων. 

• Να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για την αποποµπή από τα Περιφερειακά και ∆ηµοτικά 

Συµβούλια όλων των εκπροσώπων της εγκληµατικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, που 

συµµετείχαν στα ψηφοδέλτιά της, σε Περιφέρειες και δήµους, ανεξάρτητα αν έχουν 

µεταπηδήσει σε άλλους φασιστικούς σχηµατισµούς. 

 
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 4 

 
Πειραιάς 19  Μαρτίου  2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 22-3-2021 
 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 


