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

Αρ. Απόφασης: 5 

 
        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 ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  
 

Με πρόταση του Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης. 
 
Θέµα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη σύµβασης παραχώρησης 
(ν.4404/2016)  χρήση χώρου παλατάκι ως σταθµό παραµονή  και µεταφόρτωση αυτοκίνητων. 
 
      Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από  
την πρόταση υποβολής ψηφίσµατος που στάλθηκε στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα µε email από 
τον συνδυασµό «Ενεργοί πολίτες Α΄Κοινότητα- Όχι Λιµάνι στην Πειραϊκή», καθώς και την 
πρόταση από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά», όπως αναλυτικά στα πρακτικά 
αναγράφονται. 
 
     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). 
 
Έπειτα από διαλογική συζήτησης µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος 
αποφάσισαν να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του συνδυασµού «Ενεργοί πολίτες 
Α΄Κοινότητα- Όχι Λιµάνι στην Πειραϊκή». 
                    
                                            

Αποφασίζει οµόφωνα 
 
Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον.  
Το Κοινοτικό συµβούλιο της Α΄∆ηµοτικής κοινότητας Πειραιά καταδικάζει την αυθαίρετη και 
παράνοµη ενέργεια της ΟΛΠ ΑΕ-COSCO, µε την οποία µετατρέπει  τον τερµατικό σταθµό 
κρουαζιέρας στο Παλατάκι σε σταθµό  παραµονή και µεταφόρτωση  αυτοκινήτων, κατά 
παράβαση του πλαισίου νοµιµότητας  και  της Σύµβασης Παραχώρησης (ν.4404/2016). 
 
Οι ενέργειες αυτές κάνουν φανερό ότι οι προθέσεις της ΟΛΠ ΑΕ-COSCO είναι η εκµετάλλευση 
των προβλητών κρουαζιέρας, τόσο των ήδη υφιστάµενων όσο  και των σχεδιαζόµενων στην 
Πειραϊκή για εµπορευµατικούς σκοπούς, ελλείψει  τουριστών  κατά βούληση και κατά παράβαση 
των νόµων αδιαφορώντας πλήρως για την πόλη, την κοινωνία και  τους  τοπικούς θεσµούς. 
 
Καλούµε την ΟΛΠ ΑΕ-COSCO να σταµατήσει αµέσως την χρήση των  προβλητών στο 
Παλατάκι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην του αναγραφόµενου στη σύµβαση 
παραχώρησης. 
 
 
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 5 

 
Πειραιάς 19  Μαρτίου  2021 

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


