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Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Της 1ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 12-1-2018 

Αρ. Απόφασης: 24 
 

Το  Συµβούλιο  της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 12.1.2018  ηµέρα  Παρασκευή 
και ώρα  18:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από 
τη µε αρ. πρωτ. 1/08-1-2018 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))..  
 
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (9) Συµβούλους : 

1. Αθανασίου Ευαγγελία 
2. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
3. Γεωργούλης Ευάγγελος 
4. Κορκίδη Χριστίνα 
5. Λέντζος Γεώργιος 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Παππάς Νικόλαος 
8.  Τζωρτζάτου Αγγελική 
9.  Φασιλής Βασίλειος 
 
 
Απόντες (δικαιολογηµένα) : Η κ. Συµεωνίδου Τριανταφυλλάκου Σοφία και ο κ. Ντίζος 
Χριστόφορος 
 
 
 
Η Πρόεδρος: Αθανασίου Ευαγγελία  

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 1o  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

          Με πρόταση της Προέδρου και τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών το θέµα 
κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ηµερησίας διάταξης. 
 
          Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποµάκρυνση ή µη σχολαζόντων – κενών 
κουβουκλίων και κατάργηση θέσεων των περιπτέρων: 
     α. της κ. Κουντούρη Καλλιόπης επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 13 
 
     β. της κ. Κυνηγού Γεωργίας, στην πλατεία Κανάρη  

  

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

λήψη του µε αρ. πρωτ. 95/10-1-2018 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων και Εµπορίου -Τµήµα 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και αντιγράφων σχετικού φακέλου. 

Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κ. Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, την 
µε αρ. πρωτ.: 61200/5114/18-12-2017 Απόφαση  ∆ηµάρχου, µε την οποία το περίπτερο που 
βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου  αρ. 13, κρίθηκε κενωθέν λόγω παραίτησης της 
ιδιοκτήτριας Κουντούρη Καλλιόπης από το δικαίωµα εκµετάλλευσης µε την µε αρ. πρωτ 
60712/15-12-17  αίτησής της, την µε αρ. πρωτ.: 3986//273/29-1-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου µε 
την οποία το περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία Κανάρη, κρίθηκε κενωθέν λόγω θανάτου 
της ιδιοκτήτριας Κυνηγού Γεωργίας και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου 
και των µελών του Σώµατος, 

 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εισηγείται θετικά  στην αποµάκρυνση σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων και κατάργηση 
θέσεων των περιπτέρων:  
 
     α. της κ. Κουντούρη Καλλιόπης επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 13, λόγω παραίτησης 
της από το δικαίωµα εκµετάλλευσης, 
 
     β. της κ. Κυνηγού Γεωργίας, στην πλατεία Κανάρη, λόγω θανάτου. 
 
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 24 
 

Πειραιάς  12 Ιανουαρίου 2018 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 15-1-2018 
 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 
 


