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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

Πειραιάς,  19-2-2021 

Αρ. Πρωτ. 8125 

 

Προς: το ∆ήµαρχο,  

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους & 

τους Προέδρους των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων. 

 

Σας προσκαλούµε να συµµετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώµατος, που θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης,  

για λόγους διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας, την Τετάρτη 24-2-2021 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 

(B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως 
τροποποιήθηκε µε την όµοια µε αριθ. ∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

                                                 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης ∆.Σ., που αφορά στον 

Αναπτυξιακό Οργανισµό του ∆ήµου Πειραιά, κατόπιν σχετικού  αιτήµατος της ∆ηµοτικής 
Παράταξης «Πειραιάς για Όλους». 

 

2. Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ Α.Ε. που αφορά 

βεβαιωµένες οφειλές της από µισθώµατα (µετά από την µε αρ. 71/2021 οµόφωνη απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής).                                                     Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου  

 

3.    Έγκριση ή µη καταγγελίας αόριστης µίσθωσης της µισθώτριας εταιρείας ΣΥΝΤΗΞΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από το ∆ηµοτικό κατάστηµα της Ιωννιδείου 

Σχολής επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.                      Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν 
 

4. Καθορισµός του αριθµού των δόσεων που αφορούν την καταβολή του ετήσιου τέλους των 

αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2021 από ιδιοκτήτες κουβουκλίων περιπτέρων και 
εκµισθωτές περιπτέρων.                                                        Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

5. Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφής-τόξου κατεύθυνσης επί 
στύλου, στο πεζοδρόµιο έξω από φαρµακείο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 69-71» 

                                                                                                Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

6. Έγκριση υλοτοµίας ενός δένδρου φοινικοειδούς Ουασιγκτωνίας στο πεζοδρόµιο Π. Πατρών 

Γερµανού & Χαλκίδος στην περιοχή την Π. Κοκκινιάς & αντικατάστασή του µε νέο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία του είδος και το χώρο.                                          Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη  

     

     O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

   

 

                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 19-2-2021                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.    

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ 


