Πειραιάς, 25-6-2021
Αρ. Πρωτ. 25518
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15η

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 30-6-2021 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:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Πειραιά έτους 2021 (4η).
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης
2.
Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 (4η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3.
Έγκριση προϋπολογισµού του ειδικώς αναγνωρισµένου φιλανθρωπικού σωµατείου ναυτικών
γονέων παιδιών µε ειδικές ανάγκες Η ΑΡΓΩ.
4.
Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της: Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (masterplan) του
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
5.
Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της: Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
2021-2025.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
6.
Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µελέτης µε τίτλο: Αποπεράτωση και λειτουργία
του Εµπορικοναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά της εταιρίας PIRAEUS TOWER A.E.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
7.
Τροποποίηση των όρων δόµησης, παρέκκλιση ύψους στις απολήξεις των ανελκυστήρων και
κλιµακοστασίων και τοποθέτηση Φ/Β πάνελς στο κτίριο επί των Ακτής Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους,
Τσαµαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς»
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης

8.
Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 60/Τ.27
που περικλείεται από τις οδούς Μαντζάρου-Παυσιλίπου-Επιδαύρου-Ακτή Κουµουνδούρου, για την
άρση και επανεπιβολή της από 24-9-1958-ΦΕΚ 153Α /7-10-1958 Ρυµοτοµικής Απαλλοτρίωσης και
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έγκριση κατάθεσης αιτήµατος στο Πράσινο Ταµείο για χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87,88,89,90,91,92,93) του Ν. 4759/2020.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
9.
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 780/26-11-18 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στη
Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά στη ∆’
∆ηµοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης ‘’ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ’’ και τον
καθορισµό της ζώνης αυτής µε χρήσεις ‘’’ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ’’ και ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’’, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει» και µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2282/06-05-2021 εισήγηση της ∆/νσης
Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – Τµήµα Γεν Σχεδιασµού –Π.Ε.Α.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
10.
Ορισµός τριών τεχνικών υπαλλήλων ως µέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής για τα έργα: 1) ∆ηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στο βρεφονηπιακό σταθµό του
∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου, 2) Αναβάθµιση κλειστού συγκροτήµατος
Γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά & 3) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και
βρεφονηπιακών σταθµών.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
11.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης για τo έργο:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
2/2017.

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης
12.
Έγκριση α) συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά ως ιδρυτικού µέλους στην υπό σύσταση Αστική
µη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ίκτυο Περιφερειών και ∆ήµων για την Κλιµατική
Αλλαγή-Climattica», β) ορισµού Πολιτικού εκπροσώπου και Συντονιστή στο ανωτέρω δίκτυο γ)
συµµετοχής στο κεφάλαιο µε το ποσό των 2.036,88 € και δ) εξουσιοδότησης του Νόµιµου
εκπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά για την υπογραφή του αντίστοιχου καταστατικού.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
13.
Λύση της από 20-3-2002 σύµβασης µίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 7ο
Γυµνάσιο Πειραιά.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
14.
Αποδοχή ή µη των οφειλών της υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Προβολής &
Επικοινωνίας (∆.Ε.Π.Ε.Π.) για τέλη κυκλοφορίας έτους 2021, των µηχανηµάτων έργου της
∆.Ε.Π.Ε.Π. και έγκριση καταβολής τους.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
15.
Ορισµός ενός εκπροσώπου του ∆ήµου 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.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
16.
Ορισµός εκπροσώπου µεταξύ του ∆ήµου µας και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια του
προγράµµατος Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
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17.
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών
και νηπίων βάσει µορίων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 41087/17 ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄ και την
241/18 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε ο Νέος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των
Βρεφονηπιακών Σταθµών.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
18.
Αύξηση της δυναµικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθµούς
του ∆ήµου µας, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 µέχρι ποσοστού 10%.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
19.
Έγκριση πρακτικών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισµός του πίνακα
κατάταξης, µετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
του ∆ήµου µας.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
20.
Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Πειραιά για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
21.
Λήψη απόφασης επιβολής προστίµου για διαφηµίσεις που είχαν τοποθετηθεί υπό µορφή
κάθετου αεροπανό σε κολώνες φωτισµού της πόλης.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
22. Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών για τη συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στις 14/6/21 σύµφωνα µε τις οποίες συµβιβάσθηκαν τρεις υπόχρεοι για
παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
23.
Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών για τη συνεδρίαση
που πραγµατοποιήθηκε στις 14/6/21 σύµφωνα µε την οποία συµβιβάσθηκε µία υπόχρεος για
παραβάσεις αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
24.
Τροποποίηση της µε αριθ. 50/2021 απόφασης ∆ηµ. Συµβουλίου µε τον ορισµό ή µη νέας
καταληκτικής ηµεροµηνίας για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτηµάτων απαλλαγής αναλογούντων
τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων µέχρι τις 15/7/2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
25.
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του τµήµατος Πεζοδροµίου της Ακτής Μουτσοπούλου
στο Πασαλιµάνι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Έκθεσης: ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση –
Τοπικά Προϊόντα & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας, από 10-18/7/2021.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
26.
Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων-ποινών (σφράγιση καταστηµάτων) κατά τον
µήνα Αύγουστο από 01-08-2021 έως και 31-08 2021.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
27.
Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου, από την Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄αρ. 2 στην
οδό Φίλωνος & Μακράς Στοάς.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
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28.
Χωροθέτηση περιπτέρου, στη συµβολή των οδών 2ας Μεραρχίας αρ. 7 & Φίλωνος.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
29.
Κατάργηση ή µη θέσης κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως αρ. 21.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
Υλοτοµία ενός δένδρου αεΐλανθου στην οδό Βάκχου αρ.5 στην περιοχή Παπαστράτειο.
30.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
31.
Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται σε υπηρεσίες του
∆ήµου.
Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν
Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού τα οποία βρίσκονται στα 1ο Γυµνάσιο
32.
Καλλίπολης και στο 3ο ΕΠΑΛ Πειραιά.
Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 25-6-2021
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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