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        Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 5ης  Συνεδρίασης, που έγινε στις 9-6-2020 

Αρ. Απόφασης: 37 
 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 09.06.2020 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα  
19:30 στην αίθουσα της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οδό ∆ραγάτση 1α, ύστερα από τη µε αρ. 
πρωτ. 32/5-6-2020 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. 
Για λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  έέγγιιννεε  κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  

θθυυρρώώνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ΠΠΝΝΠΠ  ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--33--22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200  κκααιι  ττιιςς    
υυππ΄́ααρριιθθµµ..1188331188//1133--33--22002200,,  4400//2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  116633//3333228822//2299--55--22002200  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  1122  ττηηςς    ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..  ∆∆11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--
55--2200  ((ΒΒ΄́11886699))  κκααιι  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..  ∆∆11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--2200  
((ΒΒ΄́11998888))..  
 
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: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 6o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

 

           Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή µη  µετατόπισης περιπτέρου από την 
Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, στην Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73. 

  
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

λήψη της µε αρ. πρωτ. 1329/2-6-2020 εισήγησης της ∆/νσης Προσόδων και Εµπορίου -Τµήµα 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και αντιγράφων σχετικού φακέλου. 

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

των κ.κ. Συµβούλων. 
 

          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού συµβουλεύτηκε 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 Α΄133/19-7-2018), το άρθρο 
76 του Ν. 4257/2014, καθώς και το άρθρο 20 του Ν.1044/1971. 
 
          Αφού είδε την µε αρ. πρωτ. 1329/2-6-2020 εισήγηση της ∆/νσης Προσόδων και 
Εµπορίου -Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, την από 16-10-2019 αίτηση 
αναστολής των κ.κ. Μ. Σ. και Κ. Φ. µε την προσωρινή διαταγή, τα από 21-5-2020  και 16-10-
2020 υποµνήµατα των κ.κ. Μ. Σ. και Κ. Φ., την υπ΄αριθµ. 52/2020 απόφαση του 9ου Τριµελούς 
Συµβουλίου του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  Πειραιά, την µε αριθµ. πρωτ. 1012/15/2/177-ισ/ 18-
4-2019 εγκριτική της Τροχαίας Πειραιά µε συνηµµένο τοπογραφικό σκαρίφηµα. 
 
         Αφού είδε την µε αριθµ. πρωτ.7614/11-12-19 αίτηση της Μ. Χ. καθώς και την από 25-5-20 
Εξώδικη Όχληση – Πρόσκληση της ιδίας, που µας διαβιβάστηκαν συµπληρωµατικά µε το 
υπ΄αριθµ. 1386/9-6-20 έγγραφο της της ∆/νσης Προσόδων και Εµπορίου -Τµήµα Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, κατόπιν του από 5-6-2020 εγγράφου µας. 
 
         Αφού είδε την από 27301/9-6-20 αίτηση του κ. Παύλου Κωνσταντίνου (πληρεξουσίου 
δικηγόρου των κ.κ. Μ. Σ. και Κ. Φ. ) µε την οποία προσκόµισε την πράξη κατάθεσης – δήλωσης 
παραίτησης από την υπ΄αριθµ. πρ2347/2019 προσφυγή καθώς και την µε αριθµ. πρωτ. 
27407/9-6-20  αίτηση του ιδίου µε την οποία κατέθεσε νέο υπόµνηµα των κ.κ. Μ. Σ. και Κ. Φ. 
 
          Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, κατά 
την οποία, αφού έγινε ενδελεχή εξέταση της αιτιολογίας που οι αιτούντες επικαλούνται 
και αφού επισηµάνθηκε ότι οι αιτούντες µίσθωσαν το περίπτερο επί της οδού Ηρ. 
Πολυτεχνείου αρ. 75, γνωρίζοντας εξαρχής τη θέση του, αποφάνθηκαν πως δεν 
συντρέχουν λόγοι δικαιολογηµένης µετατόπισης του περιπτέρου από την Ηρώων 
Πολυτεχνείου αρ. 75, στην Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73,  εξαιτίας της εξαιρετικά κοντινής 
απόστασης µεταξύ των δύο θέσεων και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα 
προσβασιµότητας για πελάτες και προµηθευτές, ούτε και «ανεπανόρθωτης βλάβης» 
λόγω απώλειας πελατείας. 
 
 
 
 
 
   



          Το Συµβούλιο της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας, κατόπιν  των ανωτέρω, µε δήλωση «παρών» 
των κ.κ. Κεχαγιά Ζωής και Μπουρδάκου Ρωξάνης,   

 
Αποφασίζει Οµόφωνα 

 
Και εισηγείται αρνητικά στη µετατόπιση περιπτέρου από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, 
στην Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73, διότι δεν συντρέχουν λόγοι δικαιολογηµένης 
µετατόπισης του περιπτέρου εξαιτίας της εξαιρετικά κοντινής απόστασης µεταξύ των 
δύο θέσεων και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα προσβασιµότητας για πελάτες και 
προµηθευτές ούτε και «ανεπανόρθωτης βλάβης» λόγω απώλειας πελατείας. 
 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 37 
 

Πειραιάς 9 Ιουνίου 2020 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 10- 6-2020 
 

 
                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος             Βασιλεία  Γκιουλάκη 
 


