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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   

Πειραιάς,   10-4-2020
Αρ. Πρωτ. 17872

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

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στη  7η Συνεδρίαση  του  Σώματος,  που  θα  γίνει διά
τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη M. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020
και ώρα 14:30,  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),  τη  με  αρ.  πρωτ.  20930/31-3-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών &
Επικρατείας  και  τη με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Απαλλαγή  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  καθαριότητας  και  φωτισμού  του  πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄74), στις επιχειρήσεις  που διακόπτουν τη λειτουργία
τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

2. Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη της χρήσεως κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων
που  διακόπτουν  ή  περιορίζουν  υποχρεωτικά  τη  λειτουργία  τους,  λόγω  των  μέτρων
αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθ. 68/20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

3. Μερική  τροποποίηση  της  με  αρ.  716/2019  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για
ρύθμιση  των  δόσεων  που  αφορούν  στην  καταβολή  του  ετήσιου  τέλους  των  αδειών
κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων και των κουβουκλίων τους του έτους 2020,  σύμφωνα
με το άρθρο 50 του ν. 4257/2014, λόγω των οικονομικών δυσμενών συνεπειών  από την
πανδημία του κορωνοϊού.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

4. Έγκριση  μη  καταβολής  αναλογικών  οφειλών  για  τις  Κυριακές  που  δεν  λειτουργεί  η
Κυριακάτικη Αγορά λόγω περιοριστικών μέτρων.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

5. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Πειραιά.
Εισηγήτρια:  Μπουρδάκου Κυριακή 

6. Έγκριση του αιτήματος της «ΠΕΡΣΕΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ», για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου επί των πεζοδρομίων των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 και Ελευθερίου
Βενιζέλου1 (Ν. Φάληρο), όπως εκπροσωπείται νομίμως.
Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος
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7. Τροποποίηση-διόρθωση  της  υπ’  αριθμ.  63/17-02-2020  Απόφασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά που αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για
το υπ’ αριθμ. ΖΚΖ 6751 αυτοκίνητο ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που
εσφαλμένως  ανεγράφη ως ΙΚΖ 6751 επί  της εν λόγω Απόφασης,  ενώ πρόκειται  για  την
παραχώρηση μίας (1) θέσεως στάθμευσης για το υπ’ αριθμ ΖΚΖ 6751 όχημα επί της οδού
Τριπόλεως έναντι του αριθμού 24Α. 

            Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                                           

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο                                                      
Πειραιάς, 10-4-2020                          
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.   
& α.α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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