ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
Της 17ης Συνεδρίασης (27.7.2011)
ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Απόφασης : 32
To Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά,
συνεδρίασε σήμερα ημέρα Τετάρτη 27/7/2011 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. 146/22.7.2011 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 : 7
1) ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΗΛΙΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3) ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6) ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7) ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ : 4
1) ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2) ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ
3) ΛΕΓΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
4) ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Γραμματεας ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης που αφορά στην απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
οχημάτων επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, έμπροσθεν του αρ. 16Β και σε μήκος
1,5 μέτρου, για την ανεμπόδιστη είσοδο και έξοδο του κ. ΄Ιτσα Γεωργίου κατοίκου Ν.
Φαλήρου, από και προς την οικία του, ο οποίος πάσχει από τύφλωση και κινείται μόνος
του, αποκλειστικά με ταξί (κατόπιν της με αριθ. πρωτ.17486/15.2.2011 αιτήσεώς
του)».
Απόφαση 32η
Το Συμβούλιο της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά συζητεί το πιο πάνω θέμα για τη
λήψη απόφασης μετά την με αριθ. πρωτ. 17486/15.2.2011 αίτηση του κ. ΄Ιτσα
Γεωργίου και σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιϊας-Αποχέτευσης, Τμήμα
Κυκλοφορίας και Οδικής Σήμανσης (αριθ.πρωτ. 22174/930/2011). Το θέμα
συζητείται νόμιμα γιατί είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852.2010
«περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας» και άκουσε τις απόψεις των
συμβούλων

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από της οδού Χρυσοστόμου
Σμύρνης, έμπροσθεν του αριθ. 16Β και σε μήκος 1,5 μέτρου, για την ανεμπόδιστη
είσοδο και έξοδο του κ. ΄Ιτσα Γεωργίου κατοίκου Ν. Φαλήρου από και προς την οικία
του, οποίος πάσχει από τύφλωση και κινείται μόνος του αποκλειστικά με ταξί.
Aκριβές αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Πειραιάς 29/11/2011
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

