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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   

Πειραιάς,   3-4-2020
Αρ. Πρωτ. 17297

Προς: το Δήμαρχο, 
τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  &
τους  Προέδρους  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων.

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στη 6η έκτακτη  Συνεδρίαση  του  Σώματος,  που  θα  γίνει διά
περιφοράς,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την  Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και
ώρα  12:00,  σύμφωνα  με  την  από  11-3-2020  Π.Ν.Π  "Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής  του"  (ΦΕΚ  Α΄55)  και  την  με  Α.Π  18318/13-03-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης:
(Αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:30 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 14.00 έως
15.00 στο email: proedros  @  piraeus  .  gov  .  gr ή με sms στο 6937171722). 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

2. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

3. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Πειραιά.
Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

4. Έγκριση ή μη των όρων και της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Πειραιά και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής με αντικείμενο τη “Διαχείριση
των Βιοαποβλήτων του Δήμου Πειραιά” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του
σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου. 
Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

5. Λήψη  απόφασης  για:  α)  αποδοχή  των  όρων  της  Απόφασης  Ένταξης  της  Πράξης
«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5054015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», β) έγκριση του Σχεδίου Απόφασης
Υλοποίησης με ίδια μέσα της εν λόγω Πράξης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για την
υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων, γ) πρόσληψη τεσσάρων (4) στελεχών με  διαδικασία
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ε) ορισμό της υπαλλήλου
του Δήμου Μιχαλόλια Ουρανίας της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, ως
υπεύθυνη του έργου και στ) συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης και Εκτέλεσης της Πράξης.
Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα 

6. Έγκριση του αιτήματος  της  2ης ΥΠΕ,  Κ.Υ.  ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΑΥΤΟΥ, για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ενός οικίσκου για αόριστο
χρόνο τον οποίο θα καθορίσουν οι επιδημιολογικές εξελίξεις.       
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος
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7. Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  587/2017  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πειραιά,  που
αφορά  παραχώρηση  μιας  (1)  θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ,  ως  προς  το  είδος  και  τον  αριθμό
κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΜ 8520 και
κατάργηση  της  θέσης  του  παλαιού  με  αριθμό  κυκλοφορίας  YNA 4573  επί  της  οδού  Αιγέως
έμπροσθεν του αριθμού 27.
Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, που αφορά
παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος,  λόγω αγοράς  νέου  οχήματος  με  αριθμό  κυκλοφορίας  ΒΚΒ 8482 και  κατάργηση της
θέσης του παλαιού με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΚ 4219, επί της οδού Γ. Πολίτη 2, έμπροσθεν της
οικίας του και έναντι αυτής, λόγω της εκ περιτροπής στάθμευσης ανά μήνα.
Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

9. Aπαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων με εξαίρεση το υπ’ αριθμ.  ΒΟΜ 5817
σχολικό λεωφορείο μόνο για στάση έμπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής &
Διαπαιδαγώγησης (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) με  διακριτικό  τίτλο  «ΜΑΜΑ ΤΟΤΟ», επί  της
οδού Π. Μαυρομιχάλη, έναντι του αριθμού 168, κατά τις καθημερινές από τις 7:30 π.μ. έως τις
16:30 μ.μ.
Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

                                                                                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                           

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο                                                      
Πειραιάς, 3-4-2020                          
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.   
& α/α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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