
 
 
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    : Ι. ∆ραγάτση 1α                                                      
Ταχ.Κώδικας : 185 35 
Τηλ                : 210 4220066 
Ε-mail            : bddpir@piraeus.gov.gr    
 
 
      

          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 3ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  03-3-2020 

Αρ. Απόφασης: 24 
 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 03.3.2020 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  19:00 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 18/28-2-2020 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 νόµιµη απαρτία µε παρόντες (10) Συµβούλους : 

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

 
Ο Πρόεδρος: Νανόπουλος Αλέξανδρος 

     Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 
 

 
  



        
ΘΕΜΑ 8o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  εεγγκκααττααλλεελλεειιµµµµέέννοο  --  ετοιµόρροπο κκττίίρριιοο  πποουυ  
ββρρίίσσκκεεττααιι  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠρρααξξιιττέέλλοουυςς  9955--9977,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδοοθθεείί  άάµµεεσσαα  λλύύσσηη  λλόόγγωω  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς    
εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς    γγιιαα  ππεεζζοούύςς  κκααιι  οοχχήήµµαατταα  κκααιι  λλόόγγωω  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ααννθθυυγγιιεειιννήήςς  εεσσττίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  
ττωωνν  ππεερριιοοίίκκωωνν..  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα.  
  

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα µε πρόταση 
του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου. 

 
           Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συµβούλων. 
          
           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»,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018) και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος,  
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

        Και προτείνει να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να ληφθούν άµεσα µέτρα,  ααππόό  ττοονν//ττοουυςς  
ιιδδιιοοκκττήήττηη//ττεεςς  κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααρρµµόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς,,   για το εεγγκκααττααλλεελλεειιµµµµέέννοο  --  ετοιµόρροπο κκττίίρριιοο  
πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠρρααξξιιττέέλλοουυςς  9955--9977,,  λλόόγγωω  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς    εεππιικκιιννδδυυννόόττηηττααςς    γγιιαα  ππεεζζοούύςς  
κκααιι  οοχχήήµµαατταα  κκααιι  λλόόγγωω  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ααννθθυυγγιιεειιννήήςς  εεσσττίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ππεερριιοοίίκκωωνν..  
  

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 24 
Πειραιάς 3 Μαρτίου 2020 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 4-3-2020 
 

                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
   Αλέξανδρος  Νανόπουλος                         Γκιουλάκη Βασιλεία 

 


