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Απόσπασµα από τα πρακτικά
Της 07ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 13-10-2020
Αρ. Απόφασης: 20
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δηµόσια στις 13.10.2020
ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:30µ.µ. στην αίθουσα της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό
Καλλέργη 142 ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.259/09.10.2020 πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε
νόµιµα, του Προέδρου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Μελά Λεωνίδα 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 και ισχύουν.
Για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας η συνεδρίαση έγινε
κεκλεισµένων των θυρών , σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 του
Τπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων
κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του COVID-19
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (08) Συµβούλους :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΡΕΑΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΟΥΡΕΚΑ – ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ- ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Απόντες είναι οι κ.κ. 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο Πρόεδρος: Μελάς Λεωνίδας
Η Γραµµατέας : Ρούση Ευανθία

ΘΕΜΑ 05ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη θέσης στάθµευσης
για την προσωρινή στάθµευση και µετεπιβίβαση ΑΜΕΑ µπροστά από το κτήριο επί
της οδού Μακεδονίας 83 που λειτουργεί η επιχείρηση ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ Πρω! ∆ε!
Τρι!
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από
τη µε αρ. πρωτ. 258/08-10-2020 αίτηση της ∆ΟΡΙΖΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ µε την οποίο ζητείται η
λήψη σχετικής απόφασης από την Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητα.
Το θέµα αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Μελάς και ακολουθούν οι προτάσεις των
κ.κ. Συµβούλων .
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ( ΦΕΚ
87Α΄/7-6-2010) άρ.83 ″περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας″ όπως αυτές
αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), και ύστερα από
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
την διαβίβαση του αιτήµατος για θέση στάθµευσης για την επιβίβαση και αποβίβαση
ΑΜΕΑ µπροστά από την επιχείρηση ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ Πρω! ∆ε! Τρι! στην αρµόδια

υπηρεσία του ∆ήµου , προκειµένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την
ικανοποίηση ή µη του αιτήµατος

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 20
Πειραιάς 13.10.2020
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 13-10-2020
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