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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 8ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  6-7-2021 

Αρ. Απόφασης: 22 
 
 
            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης, στις 
6.7.2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, 
σύµφωνα µε τις ΠΝΠ  ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020 και ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020, ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  
1188331188//1133--33--22002200,,  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/168/οικ.13727/5-7-2021 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την υπ΄αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.:41332/2.07.2021  Κ.Υ.Α., και 
ύστερα από τηn µε αρ. πρωτ. 37/2-7-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 
88 & 89 περί σύγκλισης και λειτουργίας του συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (8) Συµβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 
Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αγγελιδάκης Σπυρίδων, Αθανασίου Ευαγγελία και Γεωργούλης    
Ευάγγελος 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

  



      
ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  µµηη,,  ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  228899//2233--44--22001188  
ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  πποουυ  ααφφοορράά  σσεε  ππααρρααχχώώρρηησσηη  µµίίααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  
ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  εείίδδοοςς  κκααιι  ττοονν  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  λλόόγγωω  ααγγοορράάςς  ννέέοουυ  
οοχχήήµµααττοοςς  µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΙΙΗΗΧΧ  77991100  κκααιι  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  θθέέσσεεωωςς  ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  µµεε  ααρριιθθµµόό  
κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΥΥΡΡΖΖ  88444466  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  111155..   
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 
 
          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από 
τη λήψη της µε αριθµ. πρωτ. 21943/1442/1-6-2021 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης, Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και αντίγραφο του 
σχετικού φακέλου. 
 

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

 
           Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε την µε αριθµ. πρωτ. 21943/1442/1-
6-2021 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας, καθώς και το αντίγραφο του σχετικού φακέλου  
 
           Aφού συµβουλεύτηκε τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί 
αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας», όπως αυτές αντικαθίστανται από τον Ν. 4555/19-7-
2018 (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018), τον Ν.4735/12-10-20 άρθρο 40 παράγραφο 3αδ, την 
∆2/3311/1991 Tριµερή Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΜΕΟ/στ/3430/11-6-93, καθώς και 
τον Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Ά/1999) και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου 
και των µελών του Σώµατος 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 

           Εγκρίνει  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθµµ..  228899//2233--44--22001188  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  πποουυ  ααφφοορράά  σσεε  ππααρρααχχώώρρηησσηη  µµίίααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  εείίδδοοςς  
κκααιι  ττοονν  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  λλόόγγωω  ααγγοορράάςς  ννέέοουυ  οοχχήήµµααττοοςς  µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  
ΙΙΗΗΧΧ  77991100  κκααιι  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  θθέέσσεεωωςς  ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  µµεε  ααρριιθθµµόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ΥΥΡΡΖΖ  88444466  εεππίί  ττηηςς  
οοδδοούύ  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  111155..   
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 22 
 

Πειραιάς 6 Ιουλίου  2021 
 
 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  7-7-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


