ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
της 2ης Συνεδρίασης (13.1.2011)
ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Απόφασης : 4
To Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά,
συνεδρίασε σήμερα 13.1.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.μ.μ , στο δημοτικό
κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Φαληρέως 5, μετά από εμπρόθεσμη
πρόσκληση του προέδρου κου Δημητρίου Αράπη με αρ.πρωτ. 3/10.1.2011 που
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε νόμιμη
απαρτία και σε σύνολο 11 συμβούλων ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 11
1) ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2) ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ
4) ΗΛΙΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5) ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
6) ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7) ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
8) ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10) ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11) ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Γραμματεας : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για την μετονομασία της οδού «Νικολάου Ρίζου» στο
Νέο Φάληρο, σε οδό «Στάθη Μανταλόζη» στη μνήμη του διεθνή τερματοφύλακα
του Εθνικού Πειραιά και της Εθνικής Ελλάδος (σχετ. αίτηση του Εθνικού
Ο.Φ.Π.Φ.) ».
Το Συμβούλιο 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά συζητεί το
πιο πάνω θέμα για την λήψη απόφασης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι το θέμα εκκρεμούσε από το προηγούμενο
Διαμερισματικό συμβούλιο, το οποίο δεν είχε πάρει θέση διότι δεν ήθελε να
δεσμεύσει το νέο Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 14 ης Νοεμβρίου και
συνεχίζει διαβάζοντας το αίτημα του Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ.
Το θέμα συζητείται νόμιμα γιατί είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου, άκουσε τις απόψεις των συμβούλων οι οποίοι συμφωνούν
αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων
συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται
Να μην μετονομαστεί η οδός «Νικολάου Ρίζου» στο Νέο Φάληρο, σε οδό
«Στάθη Μανταλόζη», να παραμείνει η ονομασία της οδού και να σταλεί σχετική
επιστολή στον Εθνικό Ο.Φ.Π.Φ.
Ακριβές αντίγραφο
εκ του πρωτοτύπου
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

