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     Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 11ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 12-10-2021 

Αρ. Απόφασης: 38 
 
 

            Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε, με φυσική παρουσία, στις 
12.10.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και 
σύμφωνα  με την  υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3958) ΚΥΑ, καθώς και 
την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021  εγκύκλιο  του Υπουργείου  
Εσωτερικών, που αφορά  « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊου»,  ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 58/5-10-2021 πρόσκληση 
του Προέδρου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας  κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  Ν. 3852/2010 άρθρα 88 & 89 περί σύγκλισης και λειτουργίας του συμβουλίου των 
Δημοτικών Κοινοτήτων όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 

 
 
Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες (08) Συμβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος (Πρόεδρος) 
2. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
3. Αθανασίου Ευαγγελία 
4. Βρεττάκος Αθηνόδωρος 
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουκουβάλα Σταματίνα 
8. Νταουντάκης Νικόλαος 
 

     Απόντες οι Σύμβουλοι : Αγαπητάκης Αγαπητός, Γεωργούλης  Ευάγγελος και Μπουρδάκου 
Ρωξάνη. 

 
 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Ο Γραμματέας : Γκιουλάκη Βασιλεία 

 
 
 
 
 
 



 
ΘΕΜΑ 6o ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
           ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  φφωωττααγγώώγγηησσηη  ττηηςς  οοδδοούύ    ΔΔεελληηγγιιώώρργγηη  ((ααππόό  ΣΣωωττήήρροοςς  
έέωωςς  ππλλααττεείίαα  ΚΚααννάάρρηη))  δδιιόόττιι  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκααθθόόλλοουυ  φφωωττιισσμμόόςς..  

 
Το θέμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και συζητείται νόμιμα. 
Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας ασχολείται με το πιο πάνω θέμα, με πρόταση του 
Προέδρου κ. Αλέξανδρου Νανόπουλου. 

Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος και ακολουθούν οι προτάσεις 
των κ.κ. Συμβούλων.   
           Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ87 Α/7-6-2010) άρ. 83 «περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας»,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ 133τΑ΄/19-7-2018) 
            Αφού είδε το με αριθμ. πρωτ. 2398/11-10-21 έγγραφο της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – 
Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν νέοι ιστοί, διότι το 
πλάτος των πεζοδρομίων δεν επαρκεί και η εκσκαφή για όδευση υπογείου τροφοδοτικού 
καλωδίου είναι δυσχερής καθώς στα πεζοδρόμια υπάρχει πλήθος παροχικών  σωλήνων 
ύδρευσης των κτιρίων. 
 
           Στην συνέχεια ο Σύμβουλος κ. Νικόλαος Νταουντάκης, κατέθεσε το παρακάτω 
σχεδιάγραμμα:

  



 
 
σύμφωνα με το οποίο προτείνει αν γίνεται τεχνικά, να τοποθετηθούν δύο (2) φωτιστικά εναέρια, 
με καλώδιο ΔΦ, από τον στύλο της ΔΕΗ στην συμβολή των οδών Σωτήρος και Δεληγιώργη  και 
αγκίστρωση στις παρακείμενες πολυκατοικίες 
 
           Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Σώματος . 
 
                   

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Προτείνει  για την φφωωττααγγώώγγηησσηη  ττηηςς  οοδδοούύ    ΔΔεελληηγγιιώώρργγηη  ((ααππόό  ΣΣωωττήήρροοςς  έέωωςς  ππλλααττεείίαα  ΚΚααννάάρρηη)),,  αανν  
γγίίννεεττααιι  ττεεχχννιικκάά,,  να τοποθετηθούν δύο (2) φωτιστικά εναέρια, με καλώδιο ΔΦ  από τον στύλο της 
ΔΕΗ στην συμβολή των οδών Σωτήρος και Δεληγιώργη  και αγκίστρωση στις παρακείμενες 
πολυκατοικίες, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του Συμβούλου κου Νικόλαου Νταουντάκη. 
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 38 
Πειραιάς 12 Οκτωβρίου 2021 

 
 

     Ακριβές αντίγραφο 
     Πειραιάς 13-10-2021 
 
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραμματέας        
 
   Αλέξανδρος  Νανόπουλος      Βασιλεία Γκιουλάκη 

 
 


