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Απόσπασµα από τα πρακτικά
Συνεδρίασης, που έγινε στις 01-02-2017
Αρ. Απόφασης 8

Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 01.02.2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Λ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης
ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6/30-01-2017 πρόσκληση του προέδρου της Α΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας κος Γκόλφης Νικήτας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 88,
παρ.1, 2 και άρθρο 89).
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους :
1. Αλεξανδρής Ευάγγελος
2. Αληφραγκής Ιωάννης
3. Γκίτζια Μαρία
4. Γκόλφης Νικήτας
5. ∆αριώτη Ειρήνη
6. Κιοσές Ανδρέας
7. Μοσχοβάκος Ιωάννης
8. Παπαδόπουλος Νικόλαος
9. Σπηλιόπουλος Στυλιανός
10. Φουστέρης Φραγκούλης
Απουσίες : (δικαιολογηµένοι ) είναι η κ. κ. Γκούφα Ευαγγελία, Κολόζου Ελένη, Μοραντζής
Αντώνιος, Πεφάνης ∆ηµήτριος και Χρήστου Μαρία.

Ο Πρόεδρος: Γκόλφης Νικήτας
Η Γραµµατέας : Φούκα Ιωάννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη µετατόπισης -χωροθέτησης
περιπτέρου εντός των ορίων της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας .
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη
λήψη του µε αρ. πρωτ. 79/09-01-2017 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου - Τµήµα
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και των αντιγράφων του σχετικού φακέλου.
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Γκόλφης Νικήτας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ.
Συµβούλων.
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, το
αρθρ.76 παρ.3 Ν. 4257/2014, την υπ. αριθµ. 670/2014 αποφ. ∆ηµοτ. Συµβουλίου Πειραιά,
καθώς και την αναφερόµενη εγκριτική της Τροχαίας: (αρ. έγκρισης της Τροχαίας Πειραιά
1012/15/1/186-νζ/14-12-2016) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και
των µελών του Σώµατος, κατά την οποία τα µέλη του Συµβουλίου ψήφισαν κατά της
µετατόπισης του εν λόγω περιπτέρου, καθώς όπως υποστήριξαν το προτεινόµενο σηµείο δεν
είναι το καταλληλότερο, αφού είναι ο µοναδικός πνεύµονας πρασίνου, σε µια περιοχή όπως το
Χατζηκυριάκειο που δεν υπάρχουν πράσινα σηµεία.
Επιπλέον εάν το περίπτερο τοποθετηθεί στο προτεινόµενο σηµείο, θα εµποδίζεται ο χώρος
πρόσβασης του κοινού ώστε να περνά από την οδό Μαρίας Χατζηκυριακού & Ιακ. Ράλλη και
αντίστροφα. Επίσης επειδή στο σηµείο υπάρχει ένα µεγάλο δένδρο, η τοποθέτηση του
περίπτερου θα εµποδίζει.
Ένας επιπλέον λόγος που το Συµβούλιο είναι αρνητικό στη συγκεκριµένη µετατόπιση είναι
ότι η Α΄∆ηµοτική Κοινότητα και ειδικά το Χατζηκυριάκειο είναι συνοικία και δεν υπάρχει µεγάλη
διέλευση διερχοµένων, ενώ σε απόσταση 10 µέτρων απέναντι υπάρχει ήδη περίπτερο και σε
απόσταση 50 µέτρων υπάρχει µαγαζί µε ψιλικά. Επίσης στην περιοχή υπάρχει και ένα
φροντιστήριο Αγγλικών και το 1ο Γυµνάσιο Καλλίπολης και πιθανόν να εµποδίζεται η οµαλή
διέλευση των µαθητών.
Ύστερα από τα παραπάνω το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας

Αποφασίζει Οµόφωνα
Και εισηγείται αρνητικά :
α) στη µετατόπιση - χωροθέτηση του πιο κάτω αναφερόµενου περιπτέρου,
του
κ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ( ιδιοκτήτης ο κ. Μουτάφης Χρήστος ) από τη συµβολή των οδών
25ης Μαρτίου και Θηβών 15 (όπου σύµφωνα µε την Τροχαία Κορυδαλλού δεν µπορεί να
χωροθετηθεί) στη συµβολή των οδών Μαρίας Χατζηκυριακού & Ιακώβου Ράλλη.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 8
Πειραιάς 01 Φεβρουαρίου 2017
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 03-02-2017
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