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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 11ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 20-9-2018 

Αρ. Απόφασης:83 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 20.9.2018  ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα  19:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 60/14-9-2018 πρόσκληση της προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κας 
Αθανασίου Ευαγγελίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  8888,,  ππααρρ..11,,  22  κκααιι  
άάρρθθρροο  8899))  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188..  
 
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Λέντζος Γεώργιος 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Παππάς Νικόλαος 
7. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
8. Τζωρτζάτου Αγγελική 
9. Φασιλής Βασίλειος 
 
 
 

      Απόντες : Κορκίδη Χριστίνα, Ντίζος Χριστόφορος 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 

 



ΘΕΜΑ 3o  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

           Συζήτηση και λήψη απόφασης για  µετονοµασία ή µη της οδού Γιάννη Βαρούνη σε 
Πύλης..  
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 
λήψη της µε αρ. πρωτ. 36808/3614/26-7-2018 εισήγησης της ∆/σνης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης, Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής  Συγκοινωνίας η οποία έχει ως εξής: 
 
 
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  

 Προς:: Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο∆ΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΝΗ  ΣΕ ΠΥΛΗΣ  

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:  (α) Η µε αριθµ. 154/07-05-1982 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά 

(β) Το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006  

 

Μετά από έλεγχο των τηρουµένων στην Υπηρεσία µας αρχείων και έχοντας υπόψη:  

1. Ότι η οδός Πύλης µετονοµάστηκε σε οδό Γιάννη Βαρούνη, βάσει της (α) σχετικής απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και ενεκρίθη µε την υπ’αρ. 17959/09-07-1982 απόφαση της Νοµαρχίας Πειραιά.   

2.  Ότι η προαναφερόµενη οδός Πύλης φέρει το όνοµα αυτό πριν από πολλά χρόνια και  είναι γνωστή 

στους δηµότες και στους διάφορους κοινωφελείς οργανισµούς (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) καθώς και στο 

Ταχυδροµείο και µε αυτό το όνοµα είναι η οδοσήµανση της. 

3. Ότι πρόκειται για νοµιµοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να µη δηµιουργούνται 

προβλήµατα και δυσκολίες στους πολίτες για τις διάφορες συναλλαγές τους, κυρίως όταν πρόκειται για 

µεταβίβαση ακινήτου, κ.λ.π. και αιτούνται βεβαίωση µετονοµασίας η οποία δε δύναται να τους 

χορηγηθεί λόγω έλλειψης διόρθωσης ή κατάργησης της (α) σχετικής απόφασης ως προς τη µετονοµασία 

της οδού Πύλης σε οδό Γιάννη Βαρούνη 

7. Το (β) σχετικό 

 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, όσον αφορά στη µετονοµασία της Γιάννη Βαρούνη σε 

οδό Πύλης, προκειµένου για τη λήψη απόφασης και την έγκριση αυτής.   

  Ο ∆ήµαρχος  

και µε εντολή του 

Ο ∆ιευθυντής  

Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

   

 

 

Γεώργιος Λαγωνικός 

Πολιτικός Μηχανικός 

 



Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κ. Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων.   

 
          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όπως αυτές 

αντικαθίστανται µε τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) καθώς και το άρθρο 8 του Ν.3463/06 

«Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την 

παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12 και αφού έλαβε υπόψη την ως άνω εισήγηση, ύστερα από 

διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος, κατά την οποία ο κ. 

Νικόλαος Παππάς δήλωσε  «παρών», καθώς δεν γνωρίζει τον Γιάννη Βαρούνη, 

 
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

 
 
Και εισηγείται θετικά  στην µετονοµασία της οδού Γιάννη Βαρούνη σε Πύλης..  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 83 
 

Πειραιάς 20 Σεπτεµβρίου 2018 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 21- 9-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 


