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Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 01ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 28-01-2021 
Αρ. Απόφασης: 02 

 

Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια περιφοράς, για λόγους 
διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, την Πέµπτη  28.01.2021  και ώρα από τις 10:30π.µ. έως 12:30 
µ.µ.  ύστερα από τη µε αρ.πρωτ.43/25.01.2021 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. 
Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας σύµφωνα µε το 
ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020.το ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2020 και το ΦΕΚ  Β΄186/23-01-2021 και τις υπʼ αρίθµ. 
18318/13-3-2020,40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (11) Συµβούλους : 
   1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2. ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
4. ΒΟΡΕΑΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 
5. ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
6. ∆ΟΥΡΕΚΑ – ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
7. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ-ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
9. ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
10. ΣΑΛΠΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

              
                                  
                                  
 
Ο Πρόεδρος: Μελάς Λεωνίδας 

Η Γραµµατέας : Ρούση  Ευανθία 

 



 

 

ΘΕΜΑ 02
ο
 ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  22
οο
::  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  υυππʼ̓  ααρρίίθθµµ..  667766//1188--1111--22001199  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  

ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  πποουυ  ααφφοορράά  ππααρρααχχώώρρηησσηη  µµιιααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  

ωωςς  ππρροοςς  ττοο  εείίδδοοςς  κκααιι  ττοονν  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  λλόόγγωω  ααγγοορράάςς  ννέέοουυ  

οοχχήήµµααττοοςς  µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΙΙΤΤΕΕ  11339955  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ    ΦΦωωττίίοουυ  ΚΚοορρυυττσσάάςς  

έέννααννττιι  ττωωνν  ααρριιθθµµώώνν  4444--4466  κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  σσττάάθθµµεευυσσηηςς    
  
 
              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 λήψη του µε αρ. πρωτ.2239/4053/19-1-2021  της  ∆/νσης  Οδοποιΐας-Αποχέτευσης 
Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε το οποίο διαβιβάζεται στη Ε΄∆ηµοτική 
Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού φακέλου. Το θέµα αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Μελάς 
Λεωνίδας και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. Συµβούλων .  
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
87 Α/7-6-2010) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» , όπως αυτές 
αντικαθίστανται από τον Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/19—2018), και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 
Και εγκρίνει την καθιέρωση µιας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το υπʼ αρίθµ.  ΧΕΗ 9118 
αυτοκίνητο και την κατάργηση της θέσεως του παλαιού αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΙΤΕ 1395  επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς έναντι των αριθµών 44-46 και τροποποίηση του 
∆ελτίου στάθµευσης 
  
                                      Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 02 
 

Πειραιάς  28.01.2021 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 03-02-2021 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Μελάς Λεωνίδας                 Ρούση  Ευανθία 


