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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

 

Πειραιάς, 11-3-2022 

Αρ. Πρωτ. 10496 

 

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 16-3-2022 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) 

και τη µε αρ.643 εγκύκλιο, µε Α.Π 69472/24.9.2021 (Α∆Α:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Υποχρεωτική αναµόρφωση στοχοθεσίας του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2022. 

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

2. Έγκριση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 4
ο
 τρίµηνο 

έτους 2021, για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2021 έως 31/12/2021. 

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

3. Λήψη απόφασης ως προς την αυτοδίκαιη άρση ή την άρση και επανεπιβολή ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 30-1-1931 Π.∆. - ΦΕΚ 31

Α
/10-2-1931 σε ακίνητα που 

βρίσκονται στο Ο.Τ. 29-30/Τ.21, επί της οδού Κανελλοπούλου (Θεσσαλονίκης), µεταξύ της 
παρακηφίσιας οδού και της οδού Ελ. Βενιζέλου, στο Ν. Φάληρο, του ∆ήµου Πειραιά. 

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης  
 

4.       Απένταξη από το Περιουσιολόγιο (Ε9) του ∆ήµου του ακινήτου επί των οδών Εφέσου 26 και 
Γέµελου προοριζόµενου για δηµιουργία Παιδικού Σταθµού.  

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής 
 

5.        ∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την  υπογραφή της Χάρτας ∆ικαιωµάτων των Αστέγων της 
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται µε τους Αστέγους- FEANTSA, 

από την Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση (ΚΟ.∆.Ε.Π.) και από τον ∆ήµο Πειραιά. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

6.  Επιβολή προστίµου, για διαφηµίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό µορφή αφισών σε κολώνες 
φωτισµού ή οδοσήµανσης της πόλης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2057/24-7-2020 έκθεση ελέγχου 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε αριθµό εγγραφής Σ/7/2020. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
  

7.   Μετατόπιση – χωροθέτηση θέσης περιπτέρου, από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ.7 στην οδό 

Γρηγορίου Λαµπράκη αρ.134 & Βασιλέως Γεωργίου Α΄.  
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 



 

 2 

8.        Έγκριση επικαιροποίησης προγράµµατος τουριστικής προβολής ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 

2022-2023. 

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη  

 

 

 
 

 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                                                                                  

 

                                                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 11-3-2022                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.  

  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 


