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Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 24ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  15-10-2019 
Αρ. Απόφασης: 68 

 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 15.10.2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα  
19:30 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 60/10-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλέξανδρου 
Νανόπουλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018.  
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε πλήρη απαρτία µε παρόντες (11) Συµβούλους : 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων  
4. Αθανασίου Ευαγγελία 
5. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
6. Γεωργούλης Ευάγγελος 
7. Κεχαγιά Ζωή 
8. Μακρής Χρήστος 
9. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
10. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
11. Νταουντάκης Νικόλαος 
 
 
 
 

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 
 
 
 

 



 

 

ΘΕΜΑ 3o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

          Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη στη µετατόπιση - χωροθέτηση 
περιπτέρου από την Γρηγορίου Λαµπράκη αρ. 134,  στην συµβολή των οδών Καραΐσκου 
& Τσαµαδού αρ. 48. 
 
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.   

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 
λήψη του µε αρ. πρωτ. 3774/25-9-2019 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων και Εµπορίου -Τµήµα 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και αντιγράφων σχετικού φακέλου. 

 
           Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Αλέξανδρος και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συµβούλων. 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87τΑ΄/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» 

όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018), αφού 
είδε την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν.1044/1971 «περί µετατόπισης περιπτέρων». 

 
Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ.3774/25-9-2019 έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων και 

Εµπορίου - Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, την µε αριθµ. πρωτ. 44184/9-7-19 
αρχική αίτηση του κ. Κιαππέ Κωνσταντίνου, (εξουσιοδοτηµένου από την κ. Παναγιωτοπούλου 
Ιωάννα να διεκπεραιώσει αντ΄ αυτής την διαδικασία της µετατόπισης) µε συνηµµένα, το 
τοπογραφικό διάγραµµα και την υπ΄αριθµ. 1012/15/1/177-να/23-7-2019 επικαιροποιηµένη 
εγκριτική της Τροχαίας.  

 
Αφού είδε την µε αρ. πρωτ. 57730/23-9-2019 νέα αιτιολογηµένη αίτηση του κ. Κιαππέ 

Κωνσταντίνου,  µε την οποία ζητά την εν λόγω µετατόπιση  «λόγω της δυσκολίας που 
αντιµετωπίζει στην εξεύρεση  ενοικιαστή επειδή υπάρχουν και λειτουργούν πολλά 
περίπτερα στον ίδιο δρόµο (Γρηγορίου Λαµπράκη)». 

  
Αφού είδε το µε αρθµ. Πρωτ. 4082/15-10-19  έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων και 

Εµπορίου - Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, µε συνηµµένη ληξιαρχική πράξη 
θανάτου της ιδιοκτήτριας του περιπτέρου που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Καραΐσκου & 
Τσαµαδού 48 κ. Αικατερίνης Σταµατελιά καθώς και την υπ΄αριθµ. 42019/28-6-19 αίτηση του 
ενοικιαστή κ. Σωτηρίου Κιαππέ µε την οποία κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από την 
ενοικίαση του περιπτέρου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των 
µελών του Σώµατος,  

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Και εισηγείται θετικά στη µετατόπιση - χωροθέτηση περιπτέρου από την Γρηγορίου 
Λαµπράκη αρ. 134,  στην συµβολή των οδών Καραΐσκου & Τσαµαδού αρ. 48, σύµφωνα 
µε τα σχέδια που έχουν κατατεθεί και τη συµµόρφωση στην επικαιροποιηµένη εγκριτική της 
Τροχαίας,(αρ. επικαιροποιηµένης έγκρισης της Τροχαίας Πειραιά1012/15/1/177-να/23-7-2019). 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 68 
 

Πειραιάς 15  Οκτωβρίου 2019 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  16-10-2019 
 

                     Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
    Νανόπουλος Αλέξανδρος     Γκιουλάκη  Βασιλεία 

 


