
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                     
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 Γ΄∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Ταχ. ∆/νση    : Φαληρέως 5  
Ταχ.Κώδικας : 185 47 
 

Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 1ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  04 /02 /2021 

Αρ. Απόφασης: 01 
 

      Το Συµβούλιο της Γ΄ Κοινότητας συνεδρίασε σήµερα στις 04.02.2021, δια 
τηλεδιάσκεψης, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 17:30, µε την συµµετοχή των Συµβούλων της Γ΄ 
∆ηµοτ. Κοινότητας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.  42/ 01.02.2021 πρόσκληση, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα, του Προέδρου της Γ΄ Κοινότητας κ.Λιακόσταυρου Χαράλαµπου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 αρ.88 & 89 όπως αντικαταστάθηκαν από 
Ν.4555/2018 άρ.89 & 90 και ισχύουν περί σύγκλισης και λειτουργίας των Συµβουλίων 
Κοινοτήτων, καθώς την Π.Ν.Π. αρ.10 ΦΕΚ 55Α/11.03.2020 ("Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του"), την µε αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, τη µε αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) Κ.Υ.Α, όπως τροποποιήθηκε µε 
την µε αρ. ∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.1/27/ οικ.9413 /2020(Β’1704). 
  

        Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία, δια τηλεδιάσκεψης, µε παρόντες 11(έντεκα) 
Συµβούλους :    
   1.  Αµανατίδου Κυριακή-Στέλλα 
   2.  Βανδώρου Χριστίνα 
   3.  ∆αµιανίδης Μάριος 
   4.  Ηλιάκη-Κωνσταντινίδου Μαρία 
   5.  Ζορµπαλά Μαρία 
   6.  Καρλάφτης Ευάγγελος 
   7.  Κορωναίου Μαργαρίτα 
   8.  Λιακόσταυρος Χαράλαµπος (Πρόεδρος) 
   9.  Λογοθέτη Ειρήνη 
  10. Ράλλη Ευαγγελία 
  11. Τσακµάκη Μαρία  
  
 
Ο Πρόεδρος:     Λιακόσταυρος Ι. Χαράλαµπος 

Ο Γραµµατέας : Παπαουλάκης Παναγιώτης 

 



                                
 
                                        ΘΕΜΑ     1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 
 ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την έγκριση ή µη, Ψηφίσµατος, σχετικού µε 
τον νέο εκλογικό Νόµο και τις αρµοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

  
       Το θέµα συζητείται νόµιµα,  έχει τον αρ. 1ο στην ηµερήσια διάταξη, το θέµα εισηγείται ο 
Πρόεδρος κ. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος . Το Συµβούλιο της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του και ζητείται η 
λήψη  απόφασης από την΄Γ Κοινότητα . 
        Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Λιακόσταυρος Χαράλαµπος και ακολουθούν οι 
προτάσεις των Συµβούλων. Το Συµβούλιο της ΄Γ  ∆ηµοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε 
υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και ύστερα από την επικοινωνία µεταξύ του Προέδρου και των µελών του 
Σώµατος, έλαβε υπόψη και τις απόψεις του Προέδρου και των µελών του.  
 
 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
       Και εγκρίνει την σύνταξη Ψηφίσµατος, σχετικά µε τον νέο εκλογικό Νόµο και τις 
αρµοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ακριβές περιεχόµενο του οποίου θα 
οριστικοποιηθεί µετά από διαβούλευση, µε τους συνδυασµούς που απαρτίζουν το 
Συµβούλιο. 
 
                       
                                 
 
                            Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό  01. 
 
                                          Πειραιάς  04  Φεβρουαρίου   2021 . 
 
                                                                                                                            Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                                                                                                 04 .02 .2021 

                      Ο                                                                                            Ο 
                Πρόεδρος                      Γραµµατέας        
 
 
     Λιακόσταυρος Ι. Χαράλαµπος           Παπαουλάκης Παναγιώτης 
 
 
 
 

  
 

        
 


