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Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 10ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 23-11-2022 

Αρ. Απόφασης: 29 
 

        Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 23.11.2022 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:30, σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττηηςς  οοδδοούύ  Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης,,    
ττηηρροουυμμέέννωωνν  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  μμέέττρρωωνν,, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 
υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64786/21-11-22 Κ.Υ.Α. και με τον Ν. 4940/2022 (Α΄112),  κκααιι  ύύσσττεερραα  
ααππόό  ττηη  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  9944//1188..1111..22002222  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΑΑ΄́ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
κκ..  ΓΓκκόόλλφφηη  ΝΝιικκήήτταα,,  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    έέννττεεκκαα      ((1111))  ΣΣυυμμββοούύλλοουυςς::  
 

1. Αλιφραγκή Νικολέτα                                                                 
2. Βήνη Δήμητρα 
3. Βλαχουτσάκος Παναγιώτη                                                              
4. Γκόλφης Νικήτας  
5. Δαρζέντας Ευάγγελος                                                          .                                      
6. Μοσχοβάκος  Ιωάννης   
7. Περδικούρη Μαρία 
8. Πεφάνης Δημήτριος 
9. Φερεντίνου Ευαγγελία                                                                                                                                
10. Χατζηκώστας Ηλίας  
11. Χρυσουλάκη – Καραγιάννη Αλεξάνδρα                           
 

                                                                                                                                                                 
   Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ. Αγαπητός  Θεόδωρος ,Γεωργοπούλου Αναστασία , Λάγγουρα  
Μαρία και Σκιαθίτης  Ηλίας. 
 
, Σκιαθίτης Κωνσταντίνος                                                                                                      
                                                                                                                                                          
     Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας 
 
     Η Γραμματέας : Μωραγιάννη  Αθανασία 
  
 

 



 

ΘΕΜΑ 3ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

           Με πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών το 
θέμα κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ημερησίας διάταξης. 
 
            Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  ή  μη για την καθιέρωση μιας (1)  θέσης  
στάθμευσης  ΑΜΕΑ  για το υπ’ αριθ . IKZ 8642  αυτοκίνητο επί της οδού  Ακτή Θεμιστοκλέους 
έμπροσθεν του αριθμού 30 . 

 
 Το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέμα, ύστερα από  τη λήψη 

της με αρ.πρωτ. 51675/4649/21.11.2022 εισήγησης της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα 
Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά σε φωτοτυπία που 
διαβιβαστήκαν  αρμοδίως στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 

Συμβούλων. 
   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 τον Ν. 4735/12-10-20 άρθρο 40 παράγραφος 3αδ. 

Η ως άνω παραχώρηση συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες των οχημάτων που περιγράφονται 
στην υπ΄αριθ. Δ2/3311/91 Τρίμερη Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθ. 
ΔΜΕΟ/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. 

H προμήθεια στύλων και πινακίδων θα γίνει με έξοδα της αιτούσης, ενώ η εγκατάσταση της 
σήμανσης θα γίνει υπό την εποπτεία του Τμήματος Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας του 
Δήμου 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.   

Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση μεταξύ  του Προέδρου και των μελών του σώματος, κατά τη 
διάρκειας της οποίας, δήλωσαν ότι εγκρίνουν το πιο πάνω θέμα σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης 
Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας,  με δήλωση παρών της 
κ.κ. Βήνη  Δήμητρας 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 Εγκρίνει την καθιέρωση μιας (1)  θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  για το υπ’ αριθ IKZ 8642  αυτοκίνητο 
επί της οδού της Ακτή Θεμιστοκλέους έμπροσθεν του αριθμού 30.,ενώ το μήκος δεν δύναται να 
υπερβαίνει τα πέντε (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 29 
                                              Πειραιάς  23  Νοέμβριου     2022 
 
                     Ακριβές αντίγραφο 
                     Πειραιάς 25-11-2022                                                                                                      
 
             Ο                            Η 
        Πρόεδρος               Γραμματέας        
 
 
     Γκόλφης Νικήτας                           Μωραγιάννη  Αθανασία 


