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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 13ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  16-11-2021 

Αρ. Απόφασης: 45 
 

            Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 16.11.2021 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 19:30, δια τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, σύµφωνα µε 
την ΠΝΠ  ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.4830/2021 (Α΄169) και κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και σύµφωνα µε 
ττιιςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  1188331188//1133--33--22002200,,  4400  //2200993300//3311--33--22002200  κκααιι   643/69472/4-9-2021εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ΄αριθµ. ∆1α/ΓΠ,οικ.69136/4-11-21 ΚΥΑ, και ύστερα 
από την µε αρ. πρωτ. 75/12-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. 
Αλέξανδρου Νανόπουλου, 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. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Κεχαγιά Ζωή 
5. Μακρής Χρήστος 
6. Μπουρδάκου Ρωξάνη 
7. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 
Απόντες οι σύµβουλοι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος και Γεωργούλης    
Ευάγγελος 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραµµατέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

  



      
 

 
 

ΘΕΜΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

                          ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ήή  µµηη,,  χχωωρροοθθέέττηησσηηςς  ππεερριιππττέέρροουυ  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  
ΗΗρρώώωωνν  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ααρρ..  2288..  
  
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 του µε αρ. πρωτ. 3878/1-11-2021 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου – 
Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, µε το οποίο διαβιβάζεται στην Β΄ ∆ηµοτική 
Κοινότητα αντίγραφο του σχετικού φακέλου. 

 
Το αναπτύσσει ο Αναπληρωτής 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) αρ. 83 «περί αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κοινότητας» όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝ..  44555555//1199--77--22001188  (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) , το αρθρ. 76 παρ. 3 του Ν. 
4257/2014, την υπ. αριθµ. 670/2014 αποφ. ∆ηµοτ. Συµβουλίου Πειραιά  
 
           Αφού είδε το µε αριθµ. πρωτ. 3878/1-11-2021  έγγραφο της ∆/νσης Προσόδων & 
Εµπορίου – Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, την µε αρτην µε αριθµ. 
1012/15/186-ρµστ/14-10-21 έγκριση του Α΄Τµήµατος Τροχαίας Πειραιά µε συνηµµένο το 
σχετικό Τοπογραφικό Σκαρίφηµα.  
 
          Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των 
µελών του Σώµατος, κατά την οποία ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος επισήµανε ότι η 
εν λόγω µετατόπιση είναι πράγµατι αιτιολογηµένη για τους λόγους που αναγράφονται αναλυτικά 
στην αίτηση της ιδιοκτήτριας 

 Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
          Και εισηγείται θετικά,  στη  χχωωρροοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ππεερριιππττέέρροουυ  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΗΗρρώώωωνν  
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ααρρ..  2288,,  σύµφωνα µε τα σχέδια που έχουν κατατεθεί και τη συµµόρφωση στις  
εγκριτικές της Τροχαίας (αρ. έγκρισης της Τροχαίας Πειραιά1012/15/186-ρµστ/14-10-21  ),  
 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 45 
 

Πειραιάς 16 Νοεµβρίου 2021 
 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  17-11-2021 

  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραµµατέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


