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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      10

η
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

Πειραιάς, 16-4-2021 

Αρ. Πρωτ. 15778 

 

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 21-4-2021 και ώρα 16:30, 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 

(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: 
 

 Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έτους 2020: 5
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 ης
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 ης
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 ης

 & 26
 ης

. 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Πειραιά έτους 2021 (3
η
). 

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης   
 

2.  Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 (2
η
).  

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

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

αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2021 από ιδιοκτήτες εµπορικών καταστηµάτων, σύµφωνα 

µε την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του 

από 20/10/1958 Βασιλικού ∆ιατάγµατος, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης 
  

4. Ορισµό κατ’ εξαίρεση νέας ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων που αφορά στην Κυριακάτικη 

Αγορά από 23-4-2021 έως και 29-4-2021 λόγω covid-19. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
                              

5. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς ΙΚΑ σαράντα πέντε (45) σχολικών φυλάκων για 

την χρονική περίοδο 7ος του 2001 έως 6ος του 2006. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου 

 

6. Σύναψη συµφώνου συνεργασίας µεταξύ αφενός του ∆ήµου Πειραιά και αφετέρου του 

συλλόγου «Το χαµόγελο του Παιδιού». 

Εισηγητής: Χρήστος Αγραπίδης. 
 

7. Έγκριση και αποδοχή της µε αρ. 30/05-02-2021 απόφασης του Εκτ. Χρ. ∆/ντος Συµβ. ΟΛΠ 

Α.Ε., που αφορά στην έγκριση του αιτήµατος του ∆ήµου Πειραιά για παράταση της παραχώρησης 
χρήσης ενός (1) οικίσκου της ΟΛΠ Α.Ε., επιφάνειας 13,50 τ.µ., που βρίσκεται τοποθετηµένος 
έµπροσθεν του Επιβατικού Σταθµού Μιαούλη, από 01-01-2021 έως 31-12-2021. 

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη 
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8. Παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων στις πέντε Κοινότητες του ∆ήµου µας για δράσεις, που 

θα πραγµατοποιηθούν στις 9 Μαΐου στο πλαίσιο του εορτασµού για την Ηµέρα της Μητέρας 
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη 

 

9.  Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής (1ης
 ) Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών της 2η

/22-3-

2021 συνεδρίασης.    

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

10. Έγκριση διευθέτησης της υφιστάµενης φύτευσης στο πλαίσιο της ανάπλασης του 

Μικρολίµανου. 

 Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης 
 

11. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου της 
∆/νσης Οδοποιίας -Αποχέτευσης για το έργο : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Α.Α.Ε. 8/2015»      

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης 
 

12. Ανάγκη µετονοµασίας της οδού Πάροδος ∆αβάκη Πίνδου στο Νέο Φάληρο η οποία 

βρίσκεται  στην περιοχή της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας στο Ο.Τ. 40 µεταξύ των οδών Χριστοφή, 

∆αβάκη Πίνδου, Νιρβάνα και Χρυσοστόµου Σµύρνης.  
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης 
  

13.      Ανάληψη κόστους Λειτουργίας και Συντήρησης σχολικών µονάδων µετά την παραλαβή τους. 
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης 
 

14. Aναβάθµιση παιδικής χαράς για φιλοξενία παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο χώρο που 

βρίσκεται στην Πλατεία Γεννηµατά. 

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης 
 

15. Κατάργηση θέσης κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, στη 

συµβολή των οδών ∆ωδεκανήσου & Υµηττού στα Καµίνια Πειραιά. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης 
 

16. Παραχώρηση χρήσης απορριµµατοφόρου οχήµατος στο ∆ήµο Ανατολικής Σάµου. 

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας 
 

 

      O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                                                                   

 

 

                                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 16-4-2021                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.    

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ 
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Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 16-4-2021                           
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