ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
Της 26ης ΄Εκτακτης Συνεδρίασης (15/12/2011)
ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Απόφασης : 48
To Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά,
συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως ημέρα Πέμπτη 15/12/2011 και ώρα 19.00, στο
δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Φαληρέως 5, μετά από
εμπρόθεσμη πρόσκληση του προέδρου κου Δημητρίου Αράπη με
αρ.πρωτ.189/14.12.2011 που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση o Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε
νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 11 συμβούλων ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 8
1) ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2) ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ
4) ΗΛΙΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6) ΛΕΓΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
7) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8) ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ : 3
1) ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
2) ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3) ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Γραμματεας ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού θέσεων και της
ακριβούς έκτασης των χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γενικά άσκησης
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας
βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 83 παρ. 1γ, με αντίτιμο χρήσης τετράμετρης θέσης 50
€».
Απόφαση 48η
To Συμβούλιο της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας συζητεί το πιο πάνω θέμα ύστερα από
πρόταση του προέδρου κ. Δημητρίου Αράπη.
Το θέμα συζητείται νόμιμα γιατί εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγον,
λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του
εισηγητή, αφού είδε το έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Προσόδων-Τμήμα Φόρων Τελών
και Δικαιωμάτων και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 83 «περί αρμοδιοτήτων
των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων» παραγρ. 1γ
Αφού ακούστηκαν οι απόψεις και των μελών του σώματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων για μεν την περιοχή της
Μυρτιδιώτισσας να ξεκινάει από δύο σημεία α) από την οδό Ματρώζου και να
σταματάει 10m πριν τα σκαλοπάτια και β) στην ακτή Δηλαβέρη μετά το parking της
εκκλησίας και να σταματάει στο γεφυράκι που είναι απέναντι από τα Goody΄s και
πριν τις καφετέριες στην δε περιοχή του Αγ. Δημητρίου να γίνεται επί της οδού
Καραϊσκάκη , να ξεκινάει από την οδό Ειρήνης και να τελειώνει στην οδό Ζαϊμη και
από Ζαϊμη έως Καλλέργη, με αντίτιμο χρήσης τετράμετρης θέσης 50 €.
Ακριβές αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Πειραιάς 20/12/2011
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

