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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 15ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις  3-12-2018 

Αρ. Απόφασης: 110 
 
 

Το  Συµβούλιο  της  Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις  03.12.2018  ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 84/28-11-2018 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 (7) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Κορκίδη Χριστίνα 
3. Λέντζος Γεώργιος 
4. Μακρής Χρήστος 
5. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία 
6.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
7.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες είναι οι κ.κ.  Βρεττάκος Αθηνόδωρος, Γεωργούλης Ευάγγελος, Ντίζος Χριστόφορος, 
Παππάς Νικόλαος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
              
 



ΘΕΜΑ 10o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

  

          Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση της επάνω αίθουσας της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για  τρείς (3) Παρασκευές τον µήνα κατά τις 
ώρες 9.00-14.00, προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις εξειδικευµένης πληροφόρησης και 
συµβουλευτικής υποστήριξης των εργαζοµένων και των ανέργων, στα πλαίσια συνεργασίας µε 
τον ∆ήµο µας.  
 
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. 1906/28-11-2018 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας  & ∆ια Βίου 
Μάθησης, Τµ. ∆ια Βίου Μάθησης. 

 
Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κα 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», όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188, καθώς και την µε αρ. 483/10-7-2017 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σύναψης µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και 
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), για την υποστήριξη εργαζοµένων και ανέργων 
του ∆ήµου Πειραιά και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών 
του Σώµατος 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει την παραχώρηση της επάνω αίθουσας της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας στο 
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για τρείς (3) Παρασκευές τον µήνα κατά τις ώρες          
9.00-14.00, προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις εξειδικευµένης πληροφόρησης και 
συµβουλευτικής υποστήριξης των εργαζοµένων και των ανέργων, στα πλαίσια συνεργασίας µε 
τον ∆ήµο µας.  
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 110 
 

Πειραιάς  3  ∆εκεµβρίου 2018 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  4-12-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία      Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 


