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Απόσπασµα από τα πρακτικά  

Της 07ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 02-07-2021 
Αρ. Απόφασης: 10 

 

ΤΤοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  0022..0077..22002211,,  ώώρραα  ααππόό  

ττιιςς  0088::0000ππ..µµ..  έέωωςς  1144::0000  µµ..µµ..  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  4455//2299..0066..22002211    ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  

ττηηςς  ∆∆΄́  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκ..  ΠΠοούύλλοουυ  ΑΑνναασσττάάσσιιοουυ..  ΗΗ  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  έέγγιιννεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς,,    γγιιαα  

λλόόγγοουυςς  δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς    ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ΦΦΕΕΚΚ  5555//ττ..ΑΑ΄́//1111--0033--

22002200  κκααιι  ΦΦΕΕΚΚ  7755//ττ..ΑΑ΄́//3300--33--22002200  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  1188331188//1133--33--22002200  κκααιι  4400  //2200993300//3311--33--

22002200  κκααιι  116633//3333228822//2299--0055--22002200  εεγγκκύύκκλλιιοουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,    γγιιαα    λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  

σσττοο  ππααρραακκάάττωω  θθέέµµαα    ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  ((άάρρθθρροο  

8888,,  ππααρρ..  11,,22))   
 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (09) Συµβούλους : 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
3. Βογιατζάκη Αντωνία 
4. Γαρδούνη Αικατερίνη 
5. Σκανδάλης Βασίλης 
6.Αραµπατζή Ελισάβετ 
7.Αθανασιάδης Γεώργιος 
8. Σταµατελάτος Κωνσταντίνος 
9. Αγγελοπούλου Αναστασία 
 
 
 
Απόντες οι : Κοντογιώργος Κωνσταντίνος, Αντύπας Μηνάς 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραµµατέας : Βουτσινά Ελένη 

 



 

ΘΕΜΑ 1
ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  µµιιααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  

ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  ττοο  υυππ’’ααρριιθθ..  ΥΥΝΝΚΚ  66666633  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣεερρίίφφοουυ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  

ααρριιθθµµοούύ  4466..    

  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 

Το Συµβούλιο της ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας εξετάζει το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη της µε αρ.πρωτ. 24939/1587/22.06.2021 εισήγησης της ∆/νσης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 

 
Το Συµβούλιο της ∆’ ∆ηµοτικής Κοινότητας µελέτησε την σχετική αίτηση, την Τεχνική 

– Αιτιολογική Έκθεση, τη µελέτη οδικής σήµανσης, το υπόµνηµα – συµβολισµός πινακίδων 
και τα σχετικά δικαιολογητικά σε φωτοτυπία. 

 
Η προµήθεια στύλων και πινακίδων θα γίνει µε έξοδα της αιτούντος, ενώ η 

εγκατάσταση της σήµανσης θα γίνει υπό την εποπτεία του Τµήµατος Οδικών Έργων και 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της 

περιοχής ή οποιαδήποτε αλλαγής στα δικαιολογητικά (π.χ. λήξη κάρτας ΑΜΕΑ και µη 
ανανέωση αυτής) της ενδιαφερόµενης ο παραπάνω χώρος καταργείται αυτοδίκαια, ενώ το 
µήκος δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα & ήµισυ (4,50) µέτρα. 

        
Το Συµβούλιο της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10, (ΦΕΚ 
87Α/7-06-2010) αρ.83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», όπως αυτές 
αντικαθίστανται από το Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018) καθώς και το 
Ν.4735/12.10.20 άρθρο 40 παράγραφος 3αδ. κι ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ 
της Προέδρου και των µελών του Σώµατος. 
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Κι εγκρίνει  κκααθθιιέέρρωωσσηη  µµιιααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  ττοο  υυππ’’ααρριιθθ..  ΥΥΝΝΚΚ  

66666633  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣεερρίίφφοουυ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  4466..    

  

  
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 10 
 

Πειραιάς 02.07.2021 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 05-07-2021 
 
 
 

                    Ο                              Η 
             Πρόεδρος                 Γραµµατέας        
 
 
       Πούλος Αναστάσιος                 Βουτσινά Ελένη 


