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          Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 16ης Συνεδρίασης, που έγινε στις  20-12-2021 

Αρ. Απόφασης: 51 
 

            Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 20.12.2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 19:30, δια τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας 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. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/18-
12-21 ΚΥΑ, γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  σστταα  ππααρραακκάάττωω  θθέέμμαατταα  ΗΗμμεερρήήσσιιααςς  
ΔΔιιάάττααξξηηςς,,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρραα  8888  &&  8899  περί σύγκλισης και 
λειτουργίας του συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα 
άρθρα 89 & 90 του Ν.4555/2018. 
 
Το Σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με συμμετέχοντες (7) Συμβούλους : 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Γεωργούλης Ευάγγελος 
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουρδάκου Ρωξάνη 

 
 
 
Απόντες οι σύμβουλοι κ.κ.  Αθανασίου Ευαγγελία, Βρεττάκος Αθηνόδωρος,  Μπουκουβάλα 
Σταματίνα και Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

     Η Γραμματέας : Βασιλεία Γκιουλάκη 

 



 
 

 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
           Με πρόταση του Προέδρου και τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών το 
θέμα κηρύσσεται κατεπείγον και συζητείται εκτός ημερησίας διάταξης. 

 
                    ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ήή  μμηη,,  μμίίααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  
ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ΥΥΜΜΥΥ  55997722  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔιισσττόόμμοουυ,,  έέμμππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  2266..    
 
          Το Συμβούλιο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας εξετάζει το πιο πάνω θέμα ύστερα από τη 
λήψη της με αριθμ. πρωτ. 53346/4197/16-12-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης, Τμ. Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας  και το 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 έλαβε υπόψη  την με αριθμ.  πρωτ. 
53346/4197/16-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, Τμ. Οδικών 
Έργων και Δημοτικής 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), την υπ΄αριθμ.∆2/3311/1991 Tριμερή Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε 
με την ΔΜΕΟ/στ/3430/11-6-93, καθώς και τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Ά/1999) περί 
«Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
           Στην συνέχεια επισημάνθηκε  από τον Πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Νανόπουλο ότι η 
προμήθεια των  στύλων και πινακίδων θα γίνει με έξοδα του αιτούντος ενώ η εγκατάσταση της 
σήμανσης θα γίνει υπό την εποπτεία του Τμήματος Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας 
του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι σε περίπτωση αλλαγής των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής; ή οποιασδήποτε αλλαγής στα δικαιολογητικά (πχ. 
λήξη κάρτας ΑΜΕΑ και μη ανανέωση αυτής), του ενδιαφερόμενου, ο παραπάνω χώρος 
καταργείται αυτοδίκαια. 
           Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Προέδρου και των μελών του  Σώματος 
κατά τη διάρκεια της οποίας, δήλωσαν ότι εγκρίνουν το πιο πάνω θέµα σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας -Αποχ/σης, Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

           Εγκρίνει  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  μμίίααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ΥΥΜΜΥΥ  55997722  
ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔιισσττόόμμοουυ,,  έέμμππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  2266,,  έέμμππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  2266,,  
όπου το µήκος δεν θα υπερβαίνει τα πέντε και ήµισυ (5,50) µέτρα.   
 
           Σε περίπτωση αλλαγής των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της περιοχής ή οποιαδήποτε 
αλλαγής στα δικαιολογητικά (π.χ. λήξη κάρτας ΑΜΕΑ και µη ανανέωση αυτής), του 
ενδιαφερόµενου ο παραπάνω χώρος καταργείται αυτοδίκαια. 
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε με αύξοντα αριθμό 51 
Πειραιάς 20 Δεκεμβρίου 2021 

      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  21-12-2021 
  
                      Ο                              Η 
               Πρόεδρος                  Γραμματέας        
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                Βασιλεία Γκιουλάκη 
 
  


