Πειραιάς, 31-3-2022
Αρ. Πρωτ. 13451
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8η

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, τη ∆ευτέρα 4-4-2022 και ώρα 17:30 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.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2022 (2η).
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης
2.
Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 (2η).
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
3.
Άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τµήµα
ακινήτου επί της οδού 25ης Μαρτίου 79 και Θυµάτων Κατοχής, στο Ο.Τ. 209/Τ.23, επιφάνειας
152,31 τ.µ. και υπό στοιχεία (26-53-19-20-17-13-14-28-26), σύµφωνα µε το από Ιουνίου 2020
Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα της υπηρεσίας, το οποίο συνοδεύει την υπ’ αρ. 1/2020 Πράξη
Προσκύρωσης και αναλογισµού αποζηµίωσης, για τη διάνοιξη του τµήµατος της οδού Θυµάτων
Κατοχής, µεταξύ των οδών Ξενοφώντος & 25ης Μαρτίου, ιδιοκτησίας κ. Μυλωνά.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
4.
Άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε την 1253/23-12-1997 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά – ΦΕΚ 129∆/3-3-1998, σε φερόµενη ιδιοκτησία της εταιρείας µε
την επωνυµία “ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ” , επιφάνειας σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο 4.364,37 τ.µ., που
βρίσκεται στο Ο.Τ. 200/Τ.25, του ∆ήµου Πειραιά και περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης –
Ασκληπιού – Σπηλιωτοπούλου – Παλαµηδίου.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
5.
Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ. 173/Τ.23
για: α) την άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε µε το από 21-9-32 αρχικό ∆/γµα
Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 349/29-9-1932, στην υπό στοιχεία (105-104΄-104-Α-Β-Γ-∆-Ε-Η-105) και
επιφάνειας 156,76 τ.µ. και β) την επιβολή εισφοράς σε γη επιφάνειας 7,84 τ.µ. υπό στοιχεία (104-βα-105-104΄-104, σύµφωνα µε το από Νοεµβρίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα της υπηρεσίας.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
6.
Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά για: α) την
αυτοδίκαιη άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τµήµα ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συµβολή
των οδών Γορδίου και Χαϊδαρίου, στο Ο.Τ.175/Τ.23, επιφάνειας 4,09 τ.µ. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν. 4759/20 και β) την προσαρµογή των οικοδοµικών – ρυµοτοµικών γραµµών
στην υφιστάµενη κατάσταση, σύµφωνα µε το από Νοεµβρίου 2021 τοπογραφικό διάγραµµα.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
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7.
Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στην οδό Αίµου , µεταξύ των οδών
Αγαµέµνωνος και Μοναστηρίου στα Ο.Τ. 180 & 179 Τ.23 για την προσαρµογή των οικοδοµικώνρυµοτοµικών γραµµών στην υφισταµένη κατάσταση σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 5663/2021/13-012022 εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.- Τµ. Γεν. Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. σύµφωνα
µε το από Ιανουαρίου 2022 τοπογραφικό διάγραµµα.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
Έγκριση: Α) της σκοπιµότητας και της αναγκαιότητας ρύθµισης πολεοδοµικών θεµάτων σε
8.
τµήµα περιοχής του Ν. Φαλήρου, µέσα από την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.)
και Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής (Ρ.Σ.Ε), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
4759/20 και Β) της καταρχήν εκκίνησης της διαδικασίας για την χορήγηση προέγκρισης της
χωροθέτησης – περιοχής επέµβασης - των προτεινόµενων ρυθµίσεων και παρεµβάσεων.
Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης
Ορισµός αιρετού εκπροσώπου του ∆ήµου µας µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, για την εκ
9.
νέου συγκρότηση Συµβουλίου Χρηστών Λιµένα Πειραιώς.
Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου
10.
Ορισµός του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εµµανουήλ ως
υπευθύνου λογαριασµού της χρηµατοδότησης για το εξής κάτωθι έργο: ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ - µε
Ενάριθµο έργου 2022ΕΠ08510016 χρηµατοδοτούµενο από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων
επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου
11.
Έγκριση µε απ’ ευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του καταστήµατος µε διακριτικό αριθµό 4Κ/1
που βρίσκεται εντός της ∆ηµοτικής Αγοράς επί της οδού Λυκούργου 3 κατόπιν άγονης
δηµοπρασίας.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
Ετήσια µείωση µισθωµάτων, των µισθωτών του ∆ήµου µας 1) της εταιρείας µε την επωνυµία
ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ισόγειο κατάστηµα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6 στο ηµιτελές
ακίνητο της Ραλλείου, και 2) του ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ισόγειο κατάστηµα επί της οδού
Καραϊσκου 102 σύµφωνα µε το N.4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄/11-4- 2012.
Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής
12.

Έγκριση προϋπολογισµού Ειδικώς Αναγνωρισµένου Φιλανθρωπικού Σωµατείου Ναυτικών
13.
Γονέων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Η ΑΡΓΩ.
Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου
+
14.
Συµπληρωµατική κατανοµή ποσού 167.573, 26 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 στις Σχολικές
Επιτροπές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, µε προτεραιότητα στη θέρµανση
των σχολείων.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
15.
Γνωµοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράµµατος Αττικής 2021-2027.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
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16.
Γνωµοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων 2021-2025.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
17.
Γνωµοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
18.
Γνωµοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τοµεακού Προγράµµατος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων 2021-2025.
Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη
19.
Λήψη απόφασης για προσθήκη τοµέα και ειδικοτήτων σε ΕΠΑ.Λ του Πειραιά και κάλυψη
του κόστους λειτουργίας τους.
Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη
Έγκριση επικαιροποίησης προγράµµατος τουριστικής προβολής ∆ήµου Πειραιά για τα έτη
20.
2022-2023.
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη
21.
Έγκριση των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων του ∆ήµου µας, για παράβαση κοινόχρηστου χώρου δύο (2)
υπόχρεων κατά το έτος 2020, από τη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 10-03-2022, σύµφωνα
µε το άρθρο 32 του Ν. 1080/80.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
22.
Επιβολή προστίµου, για διαφηµίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό µορφή κάθετου
αεροπανό σε κολώνες φωτισµού της πόλης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 2056/24-07-2020 έκθεση
ελέγχου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε αριθµό εγγραφής Σ/6/2020.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
23.
Έγκριση εγκατάστασης νέας παροχής ύδρευσης στο πάρκο Σµυρλή.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
24.
∆ανεισµός στον Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού του έργου του Στρατή Αξιώτη "Το
λιµάνι του Πειραιά", διαστάσεων µε κορνίζα: 1,69 x 0,96 (ελαιογραφία), που ανήκει στις συλλογές
της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, προκειµένου να εκτεθεί στην έκθεση που θα
πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο της Σαγκάης, µε θέµα: Η Θάλασσα στην Ελληνική Τέχνη από την
Αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
Εισηγήτρια: Ειρήνη Νταϊφά
25.
Έγκριση του αιτήµατος του Επιστηµονικού Συνδέσµου ΝΙΚΗ για την παραχώρηση δωρεάν
κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Σωτήρος ∆ιός & Καραΐσκου στις 15-16-17 Απριλίου, µε σκοπό
τη διεξαγωγή πασχαλινού bazzar.
Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης
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26.
Καθιέρωση χώρου στάσης οχηµάτων µεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΓΚΑΛΕΡΙ
ΡΕΖΙΝΤΕΝΣ και µόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση
των αποσκευών τους επί της οδού Καποδιστρίου έµπροσθεν των αριθµών 24, 26 και 28.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.
27.
Καθιέρωση χώρου στάσης οχηµάτων µεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΓΛΑΡΟΣ
και µόνο για επιβίβαση και αποβίβαση τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών
τους, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη έµπροσθεν των αριθµών 2, 4 και 6 σε τροποποίηση της υπ’
αρ. 269/26-10-2020 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 31-3-2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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