Πειραιάς, 7-5-2020
Αρ. Πρωτ. 20506
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8η

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

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 8η Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει διά
τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα
16:00, 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), 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
Ενημέρωση από το Δήμαρχο Ιωάννη Π. Μώραλη.
1.

Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

2.
Έγκριση αποτελεσμάτων του Δ΄ τριμήνου του έτους 2019, για το χρονικό διάστημα από 1-12019 έως 31-12-2019, προς ενημέρωση του Σώματος.
3.
Έγκριση αποτελεσμάτων του Α΄ τριμήνου του έτους 2020, για το χρονικό διάστημα από 1-12020 έως 31-12-2020, προς ενημέρωση του Σώματος.
4.

Απόδοση δόσεων δανείου πρώην υπάλληλου του Δήμου Πειραιά.

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για τον καθορισμό
των χρήσεων στο ακίνητο επί της Α.Μουράτη, Εμμανουηλίδη, Λεωφ. Αθηνών-Πειραιώς 64, στο
Ο.Τ. 63/Τ.21, ιδιοκτησίας «ΗΒΗ Επενδύσεων και Συμμετοχών ΑΕΕΕ»
5.

6.

Ετήσια μείωση μισθωμάτων, του μισθωτή Δημοτικού καταστήματος ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Καραΐσκου 102 κατόπιν αιτήσεώς του, σύμφωνα με το N.4071/2012
ΦΕΚ85 Α΄/11-4-2012.
7.
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του για σύσταση Επιτροπής
για τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών εντός των οποίων θα απαγορευθεί η
κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών- θαλασσίων μοτοποδηλάτων
και των προσομοιαζόντων σε αυτά ανεξαρτήτου τύπου και ονομασίας, κατά τους μήνες ΙούνιοΙούλιο- Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00- 17.00.
8.
Συμπλήρωση της με αρ. 84/2020 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με τον ορισμό δύο Δημ.
Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων
Δήμου Πειραιά.
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9.
Τροποποίηση της με αρ.216/1-4-2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό της
Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως Συναρμόδια Υπηρεσία με τη Δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Pop Machina.
10.
Κατανομή ποσού (Β΄ δόση του 2020) 332.141,04 €, που δίδεται ως τακτική επιχορήγηση
των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
11.
Παραχώρηση προαύλιου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου για εκδήλωση στις 12-5-2020 για
το Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευτών/τριών και Μαιών που ορίστηκε το έτος 2020 από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας.
12.
Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκονται στο χώρο της αποθήκης Υλικών –
Καυσίμων & Λιπαντικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45
αλλά και στο Σχιστό.
13.
Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Καραολή &
Δημητρίου έμπροσθεν του αριθμού 39, με εξαίρεση τα οχήματα ΑΜΕΑ και τα οχήματα τροφοδοσίας
του ΕΟΠΥΥ, μόνο για στάση, κατά τις καθημερινές από τις 7:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. και σε μήκος
που δε θα υπερβαίνει τα 12 μέτρα.
14.
Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων με εξαίρεση τα οχήματα
τελετών μόνο για στάση επί της οδού Αγίας Παρασκευής έμπροσθεν της εισόδου του ιερού Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής στην Καλλίπολη.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς,7-5-2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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