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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 05ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 31-05-2021 

Αρ. Απόφασης: 10 

 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
31.05.2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:15µ.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. 
31950/21.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2141),   κκααιι    ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 29/27-05-2021 
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..  
  
ΤΤοο  σσώώµµαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόµµιιµµηη  ααππααρρττίίαα  µµεε  ππααρρόόννττεεςς  δδεεκκααττέέσσσσεερριιςς    ((1144))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
 

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

     
     Απούσα  η Σύµβουλος  κ. Λάγγουρα Μαρία                                                                         
 
     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 2ο:ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα    άάννοοιιγγµµαα  ήή  µµηη  ττηηςς  ππόόρρττααςς  σσττηηνν  ππλλααζζ  ΤΤεερρψψιιχχόόρρηηςς,,  µµεε  
εελλεεύύθθεερρηη  ππρρόόσσββαασσηη      κκααιι    φφύύλλαακκαα  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ππααρρααββααττιικκόόττηητταα..    
 
           Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από  
πρόταση υποβολής ψηφίσµατος του συνδυασµού «Ενεργοί πολίτες Α΄Κοινότητα- Όχι Λιµάνι 
στην Πειραϊκή», όπως αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά. 
 
           Το θέµα  αναπτύσσει η Κοινοτική Σύµβουλος  κ. Βήνη ∆ήµητρα και ακολουθούν οι 
προτάσεις του Πρόεδρου κ. Γκόλφη Νικήτα και των κ.κ. Συµβούλων, όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στα πρακτικά. 
  
          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 Προέδρου και των µελών του Σώµατος, µε τους κ.κ. Αγαπητό Θεόδωρο, 
Βήνη ∆ήµητρα και Γεωργοπούλου Αναστασία να ψηφίζουν θετικά και τους κ.κ. Αλιφραγκή 
Νικολέτα, Βλαχουτσάκο Παναγιώτη, Γκόλφη Νικήτα, ∆αρζέντα Ευάγγελο, Μοσχοβάκο  Ιωάννη, 
Περδικούρη Μαρία, Πεφάνη ∆ηµήτριο, Σκιαθίτη Κωνσταντίνο, Φερεντίνου Ευαγγελία, 
Χατζηκώστα Ηλία και Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα να ψηφίζουν αρνητικά το θέµα,                    

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
 
Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον.  
∆εν εγκρίνει το άνοιγµα της πόρτας σσττηηνν  ππλλααζζ  ΤΤεερρψψιιχχόόρρηηςς, µε  ελεύθερη πρόσβαση  και 
φφύύλλαακκαα  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ππααρρααββααττιικκόόττηητταα.. 
Προτείνει να είναι  ελεγχόµενη η είσοδος µε κλειστή πόρτα και ο φύλακας να επιτρέπει την 
διέλευση σε οχήµατα έκτακτης ανάγκης, ΑΜΕΑ και οχήµατα τροφοδοσίας. 
  
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 10 

 
Πειραιάς 31  Μάιου  2021 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 01-06-2021 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα 


