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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 01ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 18-02-2020 

Αρ. Απόφασης: 02 

 

Το Συµβούλιο της ∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 18.02.2020 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 19:30µ.µ. στην αίθουσα της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό 
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.03/14-02-
2020 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 (08) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
4. Βογιατζάκη Αντωνία 
5. Γαρδούνη Αικατερίνη 
6. Σκανδάλης Βασίλης 
7.Αραµπατζή Ελισάβετ 
8.Αθανασιάδης Γεώργιος 
 
 
Απόντες ο κ.Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, η Αγγελοπούλου Αναστασία, ο Αντύπας Μηνάς 
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 



 

ΘΕΜΑ 2
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττηηςς  δδηηµµοοττιικκήήςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  

σστταα  όόρριιαα  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς.. 
 

 

  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 

 

Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα 
από πρόταση του Προέδρου κ. Πούλου Αναστάσιου και της Εντεταλµένης ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κας Τουµαζάτου Γερασιµούλας – Αλεξάνδρας. 

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

 Συγκεκριµένα, η κ. Αραµπατζή Ελισάβετ προτείνει να εξυπηρετηθούν τα Καµίνια µε 
δύο γραµµές το πρωί που θα εξυπηρετούν  η µία Καµίνια και η άλλη Παλαιά Κοκκινιά και 
µία γραµµή να υπάρχει το απόγευµα το απόγευµα. 

Ο κ. Μπετενιώτης Παναγιώτης πρότεινε να ξεκινάει η γραµµή από τον Απολλώνα και 
όχι από τη ∆ΕΗ για να αποφευχθεί η συµφόρηση µέσα στο λεωφορείο. 

Η κ. Τουµαζάτου ενηµέρωσε για τον τρόπο που θα ενηµερώνονται οι δηµότες για το 
που βρίσκονται τα λεωφορεία του ∆ήµου µέσω εφαρµογής στο κινητό και όσον αφορά στα 
Καµίνια θα εξετάσει όλες τις προτάσεις αφού πρώτα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε να είναι εφικτές οι αλλαγές στα δροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στα όρια της 
∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας.  
      Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, τα 
άρθ.79,80 N.3463/06 και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ της Προέδρου και των 
µελών του Σώµατος. 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει τυχών αλλαγές στα δροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στα όρια της ∆’ 
∆ηµοτικής Κοινότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 02 
 

Πειραιάς 18.02.2020 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 19-02-2020 
 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


