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Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 06ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  29-06-2022 

Αρ. Απόφασης:16 
 

        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 29.06.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00, σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν   
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34692/14-06-22 Κ.Υ.Α. και Ν. 
4940/2022 (Α΄112)  κκααιι  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  5544//2244..0066..22002222  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  
ΑΑ΄́ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκ..  ΓΓκκόόλλφφηηςς  ΝΝιικκήήττααςς,,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  
περί σύγκλισης και λειτουργίας του συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 
με τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
  
ΤΤοο  σσώώμμαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα  μμεε  ππααρρόόννττεεςς    δδεεκκααττρρεείίςς    ((1133))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αγαπητός Θεόδωρος 
2. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
3. Βήνη Δήμητρα 
4. Βλαχουτσάκος Παναγιώτης 
5. Γεωργοπούλου Αναστασία                                                                          
6. Γκόλφης Νικήτας  
7. Δαρζέντας Ευάγγελος     
8. Λάγγουρα Μαρία                                                               .                                      
9. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
10. Περδικούρη Μαρία  
11. Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                                                               
12. Φερεντίνου Ευαγγελία                                       
13. Χατζηκώστας Ηλίας                               
 

                                                                                                                                                                 
   Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Πεφάνης Δημήτριος και Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα 
 
      
                                                                                                                                                          
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
     Η Γραμματέας : Φούκα Ιωάννα 
  

 
 
 

 
 



 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 
ΘΘέέμμαα  11οο::  Συζήτηση και λήψη απόφασης για  απαγόρευση ή μη της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων 
επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, έμπροσθεν του αριθμού 36 με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία της 
«ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ SAINT PAUL», μόνο για στάση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 
της, καθώς επίσης και επί της οδού Κουντουριώτου, έμπροσθεν της εισόδου της Σχολής, κατ' επέκταση ήδη 
υφιστάμενης παρόμοιας θέσεως σύμφωνα με την υπ' αριθ. 147/24-02-2014, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πειραιά. 

Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα  
 
 Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέμα, ύστερα από  τη λήψη της με 

αρ.πρωτ. 19732/1639/16.05.2022 εισήγησης της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων & 
Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και το αντίγραφο του σχετικού φακέλου που διαβιβαστήκαν  αρμοδίως στην Α΄ 
Δημοτική Κοινότητα. 

  Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. Συμβούλων. 
Κατά την συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα 

Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας  κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος,  ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις τους όπως 
αναλυτικά αναγράφοντα στα πρακτικά, καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κατέθεσαν τις υπ΄ αρ. πρωτ. 
58/28.06.2022, 60/29.06.2022  και 61/29.06.2022  επιστολές διαμαρτυρίας. 

   Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την με αρ.πρωτ. 19732/1639/16.05.2022 
εισήγησης της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και το 
αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

   Αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής 
Κοινότητας», όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) καθώς και την 
υπ΄άριθμ. Δ2/3311 ΦΕΚ Β΄ 3/08-01-1992 Τριήμερη Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
ΔΜΕΟ/στ/3430/11-06-93. 

Αφού είδε τις επιστολές διαμαρτυρίας των κατοίκων που κατέθεσαν με τις αρ. πρωτ. 58/28.06.2022, 
60/29.06.2022  και 61/29.06.2022 .  
     Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση μεταξύ  του Προέδρου, των μελών του σώματος  κατά τη διάρκεια της οποίας, 
δήλωσαν ότι δεν εγκρίνουν το πιο πάνω θέμα, διότι σύμφωνα  με τις κατατεθειμένες φωτογραφίες υπάρχει 
εσωτερικός χώρος παρκινγκ και ήδη έχει παραχωρηθεί μια θέση χώρου στάθμευσης μόνο για στάση κατά τις 
ημέρες και ώρες λειτουργίας της  Σχολής σύμφωνα με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 147/24.02.2014 
και η ήδη υπάρχουσα θέση που έχει εγκριθεί καταστρατηγείται από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο διότι σχολικό 
λεωφορείο καταλαμβάνει τις συγκεκριμένες θέσεις σε μέρες και ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου 
όπως αναλυτικά αναγράφονται   στα  πρακτικά, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Δεν εγκρίνει την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, 
έμπροσθεν του αριθμού 36 με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία της «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ SAINT 
PAUL», μόνο για στάση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, καθώς επίσης και επί της οδού Κουντουριώτου, 
έμπροσθεν της εισόδου της Σχολής, κατ' επέκταση ήδη υφιστάμενης παρόμοιας θέσεως σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
147/24-02-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, διότι έχει παραχωρηθεί μια θέση χώρου 
στάθμευσης μόνο για στάση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της  Σχολής σύμφωνα με την Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 147/24.02.2014 και η ήδη υπάρχουσα θέση που έχει εγκριθεί καταστρατηγείται 
από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο  από σχολικό λεωφορείο  και καταλαμβάνει τις συγκεκριμένες θέσεις σε 
μέρες και ώρες εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας ότι η  περιοχή 
είναι πυκνοκατοικημένη και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης για τους κατοίκους και  σύμφωνα  με 
τις κατατεθειμένες φωτογραφίες υπάρχει εσωτερικός-προαύλιος χώρος που σταθμεύουν ήδη ιδιωτικά 
οχήματα στον χώρο, θα μπορούσαν τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου να σταθμεύσουν στον υπάρχον 
χώρο και όχι να καταλαμβάνουν την θέση εκτός ωραρίου σύμφωνα με την Aπόφαση Δ. Συμβουλίου. 
  
                                   Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 16 
                                              Πειραιάς  29  Ιουνίου   2022 
    Ακριβές αντίγραφο 
               Πειραιάς 30-06-2022                                                                                                      
 
             Ο                            Η 
        Πρόεδρος               Γραμματέας        
 
     Γκόλφης Νικήτας                           Φούκα Ιωάννα 


