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          Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 8ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης, που έγινε στις  20-07-2022 

Αρ. Απόφασης: 30 
 

          Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε κατεπειγόντως στις 20.07.2022 
ηµέρα Τετάρτη ώρα 10:30, δια περιφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4954/14-7-22, 
τηρουµένων όλων των υγειονοµικών µέτρων και ύστερα από την µε αρ. πρωτ.             
69/19-07-2022 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. 
 
          Κατά την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος διαπίστωσε σύµφωνα µε τα απεσταλµένα ηλεκτρονικά 
µηνύµατα ότι το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε συµµετέχοντες (9) Συµβούλους: 
 

1. Νανόπουλος Αλέξανδρος 
2. Αγαπητάκης Αγαπητός 
3. Αγγελιδάκης Σπυρίδων 
4. Γεωργούλης Ευάγγελος 
5. Κεχαγιά Ζωή 
6. Μακρής Χρήστος 
7. Μπουκουβάλα Σταµατίνα 
8. Μπουρδάκου Ρωξάνη  
9. Νταουντάκης Νικόλαος 

 
 
 
         ∆εν συµµετείχαν οι σύµβουλοι κ.κ. Αθανασίου Ευαγγελία και Βρεττάκος Αθηνόδωρος. 

 
 
O Πρόεδρος: Αλέξανδρος Νανόπουλος  

      Η Γραµµατέας : Γκιουλάκη Βασιλεία  

 
 
  

  



  

  

  

  
ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

                      ΣΣυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ήή  µµηη  µµιιααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  
ττοο  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  ΙΙΕΕΧΧ  77779944  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣκκοουυζζέέ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  3311..  
  
           Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερησία διάταξη και συζητείται νόµιµα.  

 
Το Συµβούλιο της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας εξετάζει το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

λήψη της µε αριθµ. πρωτ. 30260/2489/11-07-2022 εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – 
Αποχέτευσης, Τµ. Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής 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. 
30260/248911-7-2022 εισήγηση 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), την υπ΄αριθµ.∆2/3311/1992 Tριµερή Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε 
µε την ∆ΜΕΟ/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. 
 
           Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Νανόπουλος διαπίστωσε, σύµφωνα 
µε τα απεσταλµένα ηλεκτρονικά µηνύµατα, ότι τα µέλη του Σώµατος θεωρούν το πιο πάνω θέµα 
ως κατεπείγον λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων και το εγκρίνουν σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆/νσης Οδοποιίας -Αποχ/σης, Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
 
 

Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

           Θεωρεί το θέµα ως κατεπείγον.                     
           Εγκρίνει  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  µµίίααςς  ((11))  θθέέσσηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  γγιιαα  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθµµ..  ΙΙΕΕΧΧ  77779944  
ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣκκοουυζζέέ  έέµµππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  3311,,  όπου το µήκος δεν θα υπερβαίνει 
τα πέντε (5,00) 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 30 
Πειραιάς 20 Ιουλίου 2022 

 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς  20-7-2022 

  
                      Ο                                    Η 
               Πρόεδρος                        Γραµµατέας        
 
 
 
    Αλέξανδρος Νανόπουλος                      Γκιουλάκη Βασιλεία  


