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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της  1ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 30/01/2018 

Αρ. Απόφασης: 3η 
 

Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε σήµερα στις 30.01.2018 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συµβουλίου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην 
οδό ∆.Φαληρέως 5 Πειραιά, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.  17/ 25.01.2018 πρόσκληση, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα, του προέδρου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Λιακόσταυρου 
Χαράλαµπου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρ. 88 & 89 , περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων . 
         Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες 8 (οκτώ) Συµβούλους :    
 
   1. ∆αµιανίδης Μάριος 
   2. Ζορµπαλά Μαρία 
   3. Ηλιάκη – Κωνσταντινίδου Μαρία   
   4. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος   
   5. Μαυρέα Ευγενία 
   6. Σαµοθράκης Μάρκος 
   7. Σταθακοπούλου Ασπασία 
   8. Τσακµάκη Μαρία 
   
        Οι 3(τρείς) Σύµβουλοι απόντες: Καράβης Αλέξανδρος, Μεταξωτός Βασίλειος, Ράλλη  
               Ευαγγελία, αν και προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν . 
 
 
Ο Πρόεδρος: Λιακόσταυρος Χαράλαµπος 

O Γραµµατέας : Παπαουλάκης Παναγιώτης 
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                              ΘΕΜΑ  4
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

        ΘΕΜΑ 4ο   Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για τον επαναχρωµατισµό, λόγω 
φθοράς των διαγραµµίσεων, των διαβάσεων πεζών, στην Λεωφ.Ειρήνης στο Νέο Φάληρο, 
καθώς και  στις κάθετες σε αυτήν οδούς. 
 
      Το θέµα συζητείται νόµιµα πήρε τον αρ.4ο στην ηµερήσια διάταξη και µε σύµφωνη 
γνώµη του Συµβουλίου, το θέµα εισηγείται η σύµβουλος κ.Μαυρέα Ευγενία. 
          Το αναπτύσσει η εισηγήτρια, ο Πρόεδρος κ. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος και στην 
συνέχεια οι ακολουθούν προτάσεις των υπόλοιπων Συµβούλων. Το Συµβούλιο της Γ΄ 
∆ηµοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, έλαβε υπόψη και 
τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του . 
                                                
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
        Την διαβίβαση της απόφασης, στην ∆/νση Οδοποιίας-Αποχέτευσης, ώστε να 
πραγµατοποιηθεί επαναχρωµατισµός, λόγω φθοράς των διαγραµµίσεων, των διαβάσεων 
πεζών, στην Λεωφ.Ειρήνης στο Νέο Φάληρο, καθώς και  στις κάθετες σε αυτήν οδούς, 
όπως επίσης και στην έξοδο της Γέφυρας στην συµβολή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 
µε την οδό ∆αβάκη Πίνδου, ακόµη να επιδιορθωθούν όπου χρειάζεται και οι σχετικές 
πινακίδες οδοσήµανσης, στα πιο πάνω αναφερόµενα σηµεία . 
 
                              Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 3 . 
 
                                              Πειραιάς 30 Ιανουαρίου 2018 . 
 
 
 
                                                                                                                                              30.01.2018 

                 Ο                                                                                            Ο 
          Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
Λιακόσταυρος Χαράλαµπος              Παπαουλάκης Παναγιώτης 
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