
 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                     
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Γ΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : Φαληρέως 5  
Ταχ.Κώδικας : 185 47 
Τηλ  : 210 4823418 
 
 

 

Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της  3ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 28/02/2018 

Αρ. Απόφασης: 4η 
 

Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε σήµερα στις 28.02.2018 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συµβουλίου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
στην οδό ∆.Φαληρέως 5 Πειραιά, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.  45/ 23.02.2018 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 9(εννέα) Συµβούλους :    
 
   1. ∆αµιανίδης Μάριος 
   2. Ζορµπαλά Μαρία 
   3. Καράβης Αλέξανδρος 
   4. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος   
   5. Μαυρέα Ευγενία 
   6. Μεταξωτός Βασίλειος 
   7. Σαµοθράκης Μάρκος 
   8. Σταθακοπούλου Ασπασία 
   9. Τσακµάκη Μαρία 
   
        Οι 2(δύο) Σύµβουλοι απόντες: Ηλιάκη-Κωνσταντινίδου Μαρία, Ράλλη Ευαγγελία,  
        αν και προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν . 
 
Ο Πρόεδρος: Λιακόσταυρος Χαράλαµπος 

O Γραµµατέας : Παπαουλάκης Παναγιώτης 
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                                      ΘΕΜΑ  1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

        ΘΕΜΑ 1ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για την παραχώρηση χώρων του 
κτιρίου της ΄Γ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆.Φαληρέως 5 (αίθουσα συµβουλίων, βιβλιοθήκη), 
στο Tµήµα ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Πειραιά , ορισµένες ώρες και ηµέρες την εβδοµάδα, 
για διεξαγωγή δωρεάν µαθηµάτων στα πλαίσια του προγράµµατος ΄΄Πρόσβαση στον 
ψηφιακό κόσµο΄΄ . 
 
          Το θέµα συζητείται νόµιµα, έχει τον αρ. 1ο στην ηµερήσια διάταξη, το θέµα εισηγείται 
ο Πρόεδρος κ. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος. Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από το µε αρ.πρωτ. 130/12.02.2018 έγγραφο της 
∆/νσης Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης –Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Πειραιά, µε το 
οποίο ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης από την ΄Γ ∆ηµοτική Κοινότητα.  
          Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κος Λιακόσταυρος Χαράλαµπος και ακολουθούν οι 
προτάσεις των  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 
 
           Και εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, στο κτίριο της ΄Γ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆.Φαληρέως 5 και συγκεκριµένα την αίθουσα Συµβουλίων, στη ∆/νσης Παιδείας και ∆ια 
Βίου Μάθησης –Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Πειραιά, ορισµένες ώρες και ηµέρες την 
εβδοµάδα, για διεξαγωγή δωρεάν µαθηµάτων στα πλαίσια του προγράµµατος 
΄΄Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσµο΄΄ . 
 
                              Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 4 . 
 
                                              Πειραιάς 28 Φεβρουαρίου 2018 . 
 
 
 
                                                                                                                                              28.02.2018 

                 Ο                                                                                            Ο 
          Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
Λιακόσταυρος Χαράλαµπος              Παπαουλάκης Παναγιώτης 

 

 

ΑΔΑ: 7ΘΜ7ΩΞΥ-ΗΕΨ


		2018-03-06T09:35:19+0200
	Athens




