
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : ∆ραγάτση 1α                                                      
Ταχ.Κώδικας : 185 35 
Τηλ                : 2104220064-66 
Ε-mail            : bddpir@pireasnet.gr                                               
         
 

 
 

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

Αρ. Απόφασης: 9 
 

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 9o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

  

          Συζήτηση και λήψη απόφασης, για παραχώρηση ή µη, της αίθουσας της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, µια φορά την εβδοµάδα από 2,5 ώρες σε µία οµάδα συγκεκριµένων δηµοτών που 
θέλουν να ψυχαγωγηθούν χορεύοντας παραδοσιακούς  χορούς. 
 
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. 59776/11-12-2017 αίτησης της κ. Μαρίας Τάκου 
Το αναπτύσσει η Πρόεδρος κα Αθανασίου Ευαγγελία και ακολουθούν οι προτάσεις των 

κ.κ. Συµβούλων. 
           Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κ. Μαρία Τάκου η οποία διευκρίνισε ότι  η µέρα που θα 
γίνεται το µάθηµα χορού θα είναι Κυριακή  20.30 - 22.00  και θα είναι ευπρόσδεκτος και κάθε 
δηµότης που επιθυµεί να µάθει παραδοσιακούς χορούς.  
           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» και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των µελών του Σώµατος  
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, κάθε Κυριακή       
20.30-22.00 για όσους δηµότες επιθυµούν να ψυχαγωγηθούν χορεύοντας παραδοσιακούς  
χορούς, µε την πρoϋπόθεση να οριστεί κάποιος αιρετός ή υπάλληλος του ∆ήµου ως 
υπεύθυνος για το χώρο και το κλειδί.  
 

  
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 9 

 
Πειραιάς  12  Ιανουαρίου 2018 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 15- 1-2018 

 
                    Η                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αθανασίου  Ευαγγελία     Γκιουλάκη  Βασιλεία 
 
 


