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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      9

η
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

 

Πειραιάς,  19-3-2021 

Αρ. Πρωτ. 12167 

 

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 24-3-2021 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. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Πειραιά έτους 2021 (2
η
). 

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης  
 

2. Έγκριση της υποχρεωτικής αναµόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας του ∆ήµου Πειραιά έτους 
2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4735/20 

(άρθρο 40)  και την παρ. 1 αρθρ. 3 ΚΥΑ 34574/05/07/2018 (ΦΕΚ 2942/20-7-2018). 

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου  

 

3. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του Ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Τ.α΄), στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία 

τους λόγω των µέτρων αποτροπής του Κορωνοϊού COVID-19. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

4. Απαλλαγή των αναλογούντων τελών της χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, στις επιχειρήσεις που 

διακόπτουν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής  του Κορωνοϊού COVID-19. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

5. Απαλλαγή των αναλογούντων τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό 

διάστηµα που δεν λειτουργεί η Κυριακάτικη Αγορά, καθώς και των αδειούχων στάσιµου εµπορίου, 

λόγω περιοριστικών µέτρων αποτροπής του κορωνοϊου COVID 19. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

6. Έγκριση του τροποποιηµένου Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του «∆ιευρυµένου 

Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα ΚΕΜ)».   

Εισηγητής: Χρήστος Αγραπίδης 
 

7. Έγκριση για τις προδιαγραφές χορήγησης άδειας για την τοποθέτηση επιγραφών – τόξων 

κατεύθυνσης επί στύλου, σε κοινόχρηστους χώρους, από καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν 

υπηρεσίες άµεσης ανάγκης    Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης 
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8. Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του ∆ήµου Πειραιά προς το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Νεολαίας «Ο.Π.A.Ν.» οικονοµικού έτους 2021 ποσού 

1.300.000,00 € και καταβολής της σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.       

Εισηγητής: Ιωσήφ Βουράκης 
 
9. Λήψη απόφασης σχετικά µε την προσθήκη νέων ειδικοτήτων στο 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ 

Πειραιά, την   κάλυψη του κόστους λειτουργίας τους και τη διασφάλιση της στέγασης και της 
εργαστηριακής υποδοµής τους.   Εισηγήτρια: Aσπασία Αλιγιζάκη 

 

10.  Κατανοµή ποσού 332.141,04 € ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές 
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

Εισηγήτρια: Aσπασία Αλιγιζάκη 

 

11. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 4
ου

  

τριµήνου οικονοµικού έτους 2020, για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2020 έως 31-12-2020.   

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

12 Ορισµός του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εµµανουήλ ως 
υπευθύνου λογαριασµού της χρηµατοδότησης για το έργο: ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, µε ενάριθµο έργου 2019ΣΕ11910021 χρηµατοδοτούµενο από τον 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έργα της ΣΑΕ 119/1 του Π∆Ε 

2019.  Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου  

 

13. Ορισµός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως µέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής για τα έργα: α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & β)ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 

 Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης  
 

14. Σύναψη Μνηµονίου Αδελφοποίησης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του ∆ήµου Παναµά, 

πρωτεύουσας της Χώρας του Παναµά.  Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη 

 

15. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης δράσεων για τα 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 α) της Πλατείας Γ. Καραϊσκάκη (Ακτή Τζελέπη), 

όπου θα πραγµατοποιηθεί κατάθεση στεφάνων και β) του προαύλιου χώρου του ∆ηµοτικού 

Θεάτρου, όπου θα γίνει τοποθέτηση λαβάρων την 25η Μαρτίου 2021. 

Εισηγήτρια:  Ανδριάνα Ζαρακέλη 

 

16.  Έγκριση α) διοργάνωσης Ατοµικού Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκάκι ∆ήµου Πειραιά και β) 

επιχορήγησης του συλλόγου Μ.Φ.Κ.Σ. «ΦΟΙΒΟΣ» Πειραιά».  

Εισηγήτρια: Aσπασία Αλιγιζάκη  

 

17. Έγκριση της τροποποίησης λειτουργίας της γραµµής 5 (Πλατεία Καραϊσκάκη - Νεκροταφείο 

Σχιστού) της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε επέκταση της λειτουργίας της τις απογευµατινές ώρες έως 
18:15 και µε συχνότητα των δροµολογίων ανά µία ώρα και ένα τέταρτο. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

18.  Aπαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού 

έµπροσθεν του αριθµού 25 µε εξαίρεση τα οχήµατα διακίνησης ασθενών ΑΜΕΑ καθώς και των 

ασθενοφόρων µόνο για στάση εν γένει κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του Κ.Υ ΑΓΙΑΣ 

ΣΟΦΙΑΣ.      Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
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19.  Έγκριση χωροθέτησης περιπτέρου, στη συµβολή των οδών Γούναρη αρ. 18 & Νικήτα. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

20.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης απορριµµατοφόρου οχήµατος στο ∆ήµο Σαλαµίνας. 
Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας 

 

 

      O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                                                

  

 

                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 19-3-2021                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.    

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ 


