
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης                                                                                                         
Ταχ.Κώδικας : 185 39 
Τηλ               : 2104599956-57 
Ε-mail           : addpir@piraeus.gov.gr                                             
         

Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 08ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  30-9-2021 

Αρ. Απόφασης: 18 
 
        Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια περιφοράς, στις 30.09.2021 ηµέρα 
Πέµπτη   κκααιι    ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 63/29-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Α΄ 
∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Γκόλφη Νικήτα,  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  

ΦΕΚ 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))  και  Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.: 58531 (ΦΕΚ 4441/β'/25-09-2021) και 
αριθµούς εγκύκλιους ΥΠ.ΕΣ. 643/Α.Π:69472/24.09.2021 κκααιι  442266  ΑΑΠΠ::7777223333//1133..1111..22002200  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  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  δδεεκκααππέέννττεε  ((1155))  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς::  
 

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

                                                                                                                                                                 
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
     Η Γραµµατέας :  Φούκα Ιωάννα 

 
 
 
 



 
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
Θέµα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  καθιέρωση  ή µη  µιας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για 
το υπ’ αριθ. ΖΝΒ 8929 αυτοκίνητο επί της οδού Μπόταση έµπροσθεν του αριθµού 62. 
 
 Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

 Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέµα, ύστερα από  τη λήψη της µε 
αρ.πρωτ. 38573/2670/21.09.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών 
Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 
 
Αφού έλαβε υπόψη  την  σχετική αίτηση, την Τεχνική –Αιτιολογική Έκθεση, το υπόµνηµα –συµβολισµός 
πινακίδων, το σκαρίφηµα  οδικής σήµανσης καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά σε φωτοτυπία, όπως 
αυτά  διαβιβάστηκαν  στην Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα. 
 
Η ως άνω παραχώρηση συµπεριλαµβάνεται στις κατηγορίες των οχηµάτων που περιγράφονται στην 
υπ΄αριθ. ∆2/3311/91 Τρίµερη Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ.αριθ. 
∆ΜΕΟ/στ/3430/11-06-93 απόφαση, η οποία αναφέρεται στην παραχώρηση χώρων στάθµευσης σε 
οχήµατα ειδικών περιπτώσεων σε οδικά τµήµατα του Λεκανοπέδιου Αττικής και µε την προϋπόθεση ότι 
ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο χώρο στάθµευσης και επίσης είναι σύµφωνη µε τις σχετικές 
διατάξεις του Νόµου υπ’ άριθµ. 2696/99 (ΦΕΚ57/Α’/23-3-1999) περί «Κύρωσης του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
  Η  προµήθεια στύλων  και πινακίδων θα γίνει µε έξοδα του αιτούντος, ενώ η εγκατάσταση της 
σήµανσης θα γίνει υπό την εποπτεία του Τµήµατος Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του 
∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Επισηµαίνεται σε περίπτωση αλλαγής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της περιοχής ή οποιαδήποτε 
αλλαγής στα δικαιολογητικά (π.χ. λήξη κάρτας ΑΜΕΑ και µη ανανέωση αυτής) του ενδιαφεροµένου ο 
παραπάνω χώρος καταργείται αυτοδίκαια.   
 
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) καθώς και τον Ν. 4735/12-10-20 άρθρο 40 παράγραφος 3αδ, την 
∆2/3311/1991 Τρίµερη Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΜΕΟ/ΣΤ/3430/11-6-93, καθώς και τον 
Ν.2696/199 (ΦΕΚ 57/΄Α/1999). 
Λαµβάνοντας υπόψη τα email µε τις τοποθετήσεις του Προέδρου και των µελών, κατά της διάρκειας της 
οποίας δήλωσαν ότι εγκρίνουν το πιο πάνω θέµα, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας –
Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας.   
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 
 Εγκρίνει την καθιέρωση µιας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθµ. ΖΝΒ 8929 αυτοκίνητο επί 
της οδού Μπόταση έµπροσθεν του αριθµού 62, ενώ το µήκος της δεν θα υπερβαίνει τα πέντε και ήµισυ  
(5,50) µέτρα. 
Σε περίπτωση αλλαγής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της περιοχής ή οποιαδήποτε αλλαγής στα 
δικαιολογητικά (π.χ. λήξη κάρτας ΑΜΕΑ και µη ανανέωση αυτής) του ενδιαφεροµένου ο παραπάνω 
χώρος καταργείται αυτοδίκαια).   
 
                                Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 18 
                                              Πειραιάς  30  Σεπτεµβρίου   2021 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 30-09-2021                                                                 
 
               Ο                              Η 
        Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας            Φούκα Ιωάννα    


