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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 08ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 24-09-2019 

Αρ. Απόφασης: 22 

 

Το Συµβούλιο της ∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 24.09.2019 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Σπυρίδωνος 
πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.69/16-09-2019 πρόσκληση 
του Προέδρου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ.Πούλου Αναστάσιου σύµφωνα µε το άρθρο 
79, παρ.1 του Ν.4629/2019 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρα 88 & 89 
περί σύγκλισης και λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018.  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
4. Βογιατζάκη Αντωνία 
5. Αγγελοπούλου Αναστασία 
6. Σκανδάλης Βασίλης 
7. Γαρδούνη Αικατερίνη 
8.Αραµπατζή Ελισάβετ 
9.Αθανασιάδης Γεώργιος 
10.Αντύπας Μηνάς 
 
 
Απών ο κ. Κοντογιώργος Κωνσταντίνος  
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 



 

 

ΘΕΜΑ 04
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  οοννοοµµαασσίίαα  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  

σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚωωππααϊϊδδοοςς  κκααιι  ΚΚοορρυυττσσάάςς  σσεε  ππλλααττεείίαα  ΜΜάάρρκκοουυ  ΒΒααµµββαακκάάρρηη..  
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
  

         Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα 
ύστερα από την εισήγηση του Προέδρου κ. Πούλο Αναστάσιο.  

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των 
κ.κ. Συµβούλων. 

Η εν λόγω πλατεία µέχρι τώρα δεν έχει κάποια επίσηµη ονοµασία αλλά για τους 
κατοίκους της περιοχής είναι γνωστή ως πλατεία Θαύµα. Για τον λόγο αυτό είναι 
απαραίτητο να δοθεί επίσηµα µια ονοµασία που θα αποδώσει φόρο τιµής σε έναν 
καλλιτέχνη που ανέδειξε την ρεµπέτικη µουσική’ τον Μάρκο Βαµβακάρη.  

Συγκεκριµένα ο Μάρκος Βαµβακάρης ήρθε από τη Σύρο στον Πειραιά και 
συγκεκριµένα στην περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς σε ηλικία 12 ετών και δούλεψε στον 
Πειραιά έως το 1935. Το µουσικό έργο του Μάρκου Βαµβακάρη είναι µεγάλο κάνοντας τα 
πρώτα του βήµατα στον Πειραιά, στην Παλιά Κοκκινιά όπου εκεί γεννήθηκε και ο γιος του 
Στέλιος Βαµβακάρης ο οποίος συνέχισε το έργο του πατέρα του,  γι’ αυτό και θα ήταν τιµή 
να δώσουµε το όνοµά του σε µια πλατεία µας. 
 
          Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» , όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19—2018) και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εγκρίνει την οοννοοµµαασσίίαα  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  
ΚΚωωππααϊϊδδοοςς  κκααιι  ΚΚοορρυυττσσάάςς  σσεε  ππλλααττεείίαα  ΜΜάάρρκκοουυ  ΒΒααµµββαακκάάρρηη..  
 

  

 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 22 
 

Πειραιάς 24.09.2019 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 25-09-2019 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


