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Απόσπασμα από τα πρακτικά  
Της 11ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 29-11-2022 

Αρ. Απόφασης: 15 
 
 

Το Συμβούλιο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε την Τρίτη 29.11.2022, ύστερα 
από τη με αρ. πρωτ. 61/29.11.2022 πρόσκληση του Προέδρου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας 
κ.  Πούλου Αναστάσιου. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς,  για λόγους διασφάλισης της 
Δημόσιας Υγείας και σύμφωνα με τις  Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020 και ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-
2020 καθώς και τις υπ΄ αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-
05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών,  για  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα 
Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 88, παρ. 1,2) περί 
σύγκλισης και λειτουργίας του συμβουλίου των Δημοτικών 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 παρόντες (10) 
Συμβούλους: 

 
1. Πούλος Αναστάσιος 
2. Αγγελοπούλου Αναστασία 
3. Αθανασιάδης Γεώργιος 
4. Αραμπατζή Ελισάβετ 
5. Βέρρα Βιργινία 
6. Βογιατζάκη Αντωνία 
7. Γαρδούνη Αικατερίνη 
8. Μπετενιώτης Παναγιώτης 
9. Σκανδάλης Βασίλης 
10. Σταματελάτος Κωνσταντίνος 
 

Δεν συμμετείχε ο σύμβουλος κ. Κοντογιώργος Κωνσταντίνος  
 
Ο Πρόεδρος: Πούλος Αναστάσιος  

Η Γραμματέας : Μωραγιάννη Αθανασία 



 
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  έέγγκκρριισσηη    ήή    μμηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  μμιιααςς  ((11))    θθέέσσηηςς    

σσττάάθθμμεευυσσηηςς    ΑΑΜΜΕΕΑΑ    γγιιαα  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  IIΗΗΥΥ  55338866  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠάάρροουυ  έέμμππρροοσσθθεενν  ττοουυ  
ααρριιθθμμοούύ  2244..  

 
Το Συμβούλιο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας  εξετάζει  το πιο πάνω θέμα, ύστερα από  τη λήψη 

της με αρ.πρωτ. 52941/4828/28.11.2022 εισήγησης της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχέτευσης – Τμήμα 
Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά σε φωτοτυπία που 
διαβιβαστήκαν  αρμοδίως στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα. 

 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ.Πούλος Αναστάσιος και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 

Συμβούλων. 
 
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 
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. 

 
H προμήθεια στύλων και πινακίδων θα γίνει με έξοδα του αιτούντα, ενώ η εγκατάσταση της 

σήμανσης θα γίνει υπό την εποπτεία του Τμήματος Οδικών Έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας του 
Δήμου μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κ. Πούλος Αναστάσιος διαπίστωσε, σύμφωνα με τα 

απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ότι τα μέλη του Σώματος εγκρίνουν σύµφωνα µε την εισήγηση 
της ∆/νσης Οδοποιίας -Αποχ/σης, Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 

 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
  
Εγκρίνει  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  μμιιααςς  ((11))    θθέέσσηηςς    σσττάάθθμμεευυσσηηςς    ΑΑΜΜΕΕΑΑ    γγιιαα  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  IIΗΗΥΥ  

55338866  ααυυττοοκκίίννηηττοο  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΠΠάάρροουυ  έέμμππρροοσσθθεενν  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  2244,,  όπου το μήκος δεν θα υπερβαίνει 
τα πέντε (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 15 
Πειραιάς  29  Νοέμβριου 2022 

 
                                                               Ακριβές αντίγραφο 
                                                             Πειραιάς 30-11-2022 

 
                                  Ο                              Η 

Πρόεδρος                                                                          Γραμματέας 
 
 
 

Πούλος Αναστάσιος         Μωραγιάννη Αθανασία 


