
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Να διατηρηθεί στο διηνεκές 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
& ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ Β΄∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση    : Ι. ∆ραγάτση 1α                                                      
Ταχ.Κώδικας : 185 35 
Τηλ                : 210 4220066 
Ε-mail            : bddpir@piraeus.gov.gr    
 

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  8-10-2021   
Επαναλαµβάνεται ορθώς η υπ΄αριθµ. 23/6-7-21 απόφαση 

ως προς το σηµείο τοποθέτησης της προτοµής  
 

Αρ. Απόφασης: 23 
 
 
            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 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ήή  µµηη  ππρρόότταασσηηςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ππρροοττοοµµήήςς  ττοουυ  
ΑΑννττωωννίίοουυ  ∆∆ααµµααλλάά..  
  
Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα. 

Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συζητά την επαναφορά του πιο πάνω 
θέµατος µε πρόταση του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου, µετά τη λήψη του µε αριθµ. 
πρωτ. 22457/4-6-21 αιτήµατος του Ιδρύµατος ∆αµαλά. 

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

 
 Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας»,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018). 

 
  Αφού είδε την µε αριθµ. 36/9-3-2018 προηγούµενη απόφασή του, σύµφωνα µε την 

οποία εγκρίνεται το αίτηµά του «Ιδρύµατος ∆αµαλά» για τοποθέτηση µαρµάρινης προτοµής του 
Αντωνίου ∆αµαλά στην πλατεία Τερψιθέας, καθώς και την µε αριθµ. 493/18-7-18 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

  Αφού είδε την µε αριθµ. 31/5-5-2020 προηγούµενη απόφασή του, σύµφωνα µε την 
οποία εισηγείται αρνητικά στην τοποθέτηση προτοµής του Αντωνίου ∆αµαλά στον πεζόδροµο 
της Σωτήρος ∆ιός, κατόπιν  του µε αριθµ. 12419/27-2-20 νέου αιτήµατος του Ιδρύµατος  

  Αφού είδε το µε αρ. πρωτ. 22457/4-6-21 νέο αίτηµα του Ιδρύµατος ∆αµαλά περί 
έγκρισης τοποθέτησης µαρµάρινης προτοµής του Αντωνίου ∆αµαλά, στο παρτέρι επί των οδών 
Κολοκοτρώνη και Αγ. Κων/νου.  

 
 Στην συνέχεια επισηµάνθηκε από τον Πρόεδρο  κ. Αλέξανδρο Νανόπουλο  ότι η 

προτοµή δεν µπορεί να τοποθετηθεί στο παρτέρι επί των οδών Κολοκοτρώνη και Αγ. Κων/νου 
διότι το Συµβούλιο έχει αποφασίσει µε την υπ΄αριθµ. 109/3-12-18 απόφασή του, την 
τοποθέτηση ανδριάντα του Πετρόµπεη  Μαυροµιχάλη 

 
 Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας,  κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από 

συνεχή επικοινωνία µε το «Ίδρυµα ∆αµαλά» πρότεινε ως κατάλληλο χώρο για την 
τοποθέτηση της µαρµάρινης προτοµής του Αντωνίου ∆αµαλά, το τελευταίο παρτέρι επί 
της ∆ραγάτση 1, πριν την Κολοκοτρώνη. Το «Ίδρυµα ∆αµαλά» συµφώνησε µε  την πιο 
πάνω πρόταση. 
Οι κ.κ. Αγαπητάκης Αγαπητός και Μπουκουβάλα Σταµατίνα δήλωσαν ότι µειοψηφούν λόγω 
έλλειψης αναγνωρισιµότητας. 
 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

           Προτείνει τη διόρθωση της υπ΄αριθµ. 493/18-7-2018 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που αφορά το αίτηµα του Ιδρύµατος ∆αµαλά για την τοποθέτηση µαρµάρινης 
προτοµής του Αντωνίου ∆αµαλά στην πλατεία Τερψιθέας, ως προς το σηµείο τοποθέτησης και 
συγκεκριµένα να τοποθετηθεί η προτοµή στο τελευταίο παρτέρι επί της ∆ραγάτση 1, πριν την 
Κολοκοτρώνη. 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 23 
Πειραιάς 8 Οκτωβρίου  2021 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  8-10-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος               Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


