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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      16

η
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

    

Πειραιάς, 9-7-2021 

Αρ. Πρωτ. 28197 

 

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 14-7-2021 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. Μερική τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

2. Γνωµοδότηση επί του επικαιροποιηµένου Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του 

∆ήµου Πειραιά.  

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας  
 

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 41. 

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν  

 

4.  Λήψη απόφασης του ∆ήµου Πειραιά για να: α) παραταθούν εκ νέου, έως τις 28/2/2023, οι 
όροι και συµφωνίες της Σύµβασης του δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) του Πράσινου 

Ταµείου, που εγκρίθηκαν µε την µε αρ. 36/18-01-2017 (ορθή επανάληψη στις 26-01-2017) απόφαση 

του ∆.Σ. β) εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της 
παράτασης του συµβατικού χρόνου της Σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο 

πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.4: ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.  

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης  
 

 5. Αποδοχή ή µη παραχώρησης χρήσης, για 15 έτη άνευ ανταλλάγµατος στον ∆ήµο Πειραιά, 

ακινήτου µε κτίριο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., επί των οδών Ιωνιδών 

68 και Στρ. Μακρυγιάννη του ∆ήµου Πειραιά, για τη στέγαση του 50ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πειραιά. 

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη  

 

6. Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. (51) σχολικών φυλάκων για τη χρονική 

περίοδο 7/2001 έως 6/2006. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  
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7.      Έγκριση πίνακα κατάταξης µοριοδότησης βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 4249/5-12-17 τεύχος Β΄ άρθρο 

3§5 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

8.    Αναστολή Λειτουργίας του 4
ου

 Κέντρου Φιλοξενίας των  Βρεφονηπιακών Σταθµών  του         

∆ήµου µας. 
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

9. Έγκριση πρακτικών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισµός του πίνακα 

κατάταξης, µετά τις  διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου 

µας  
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

10. Έγκριση των (8) πρακτικών της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του ∆ήµου Πειραιά που 

αφορούν στην εκκαθάριση αρχείων-φακέλων υπηρεσιών. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 238/05-10-2020 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά 

στις ηµεροµηνίες καταβολής του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την Κυριακάτικη 

Αγορά και το Στάσιµο Εµπόριο. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης         
 

12.       Καθορισµός ετήσιου ανώτατου αριθµού παραστάσεων στον υπαίθριο χώρο επί της οδού 

Πειραιώς 52 και χορήγηση άδειας εννέα (9) παραστάσεων του Εθνικού θεάτρου στον ανωτέρω 

χώρο για το µήνα Σεπτέµβριο.  

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης         
 

 

 

 

 

         O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 9-7-2021                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.   

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ 


