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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

Πειραιάς,  20-1-2023 

Αρ. Πρωτ.  3347 

 

Προς: το ∆ήµαρχο,  

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους & 

τους Προέδρους των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων. 

 

Σας προσκαλούµε να συµµετέχετε στη Συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί τη 

∆ευτέρα 30-01-2023 και ώρα 16:00, δια ζώσης και ταυτόχρονα µε τηλεδιάσκεψη (υβριδική 

συνεδρίαση),  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για µεν τους συµµετέχοντες µε φυσική παρουσία στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για δε τους συµµετέχοντες µε τηλεδιάσκεψη µε 

link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2023 από καταστήµατα Κ.Υ.Ε, εµπορικά καταστήµατα, 

περίπτερα και κουβούκλια περιπτέρων. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

2. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 77/4-4-2022 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

σχετική µε την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στα 

Ο.Τ.180 & 179 του Τοµέα 23, για την προσαρµογή των οικοδοµικών – ρυµοτοµικών γραµµών της 
οδού ΑΙΜΟΥ, µεταξύ των οδών ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, στην υφιστάµενη 

κατάσταση.   

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης  
 

3.      Έγκριση µελέτης µε τίτλο: Βιοκλιµατική ανάπλαση Πλατείας Καραϊσκάκη στη Γ’ ∆ηµοτική 

Κοινότητα ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε την εισήγηση του φορέα υλοποίησης της µελέτης: Πειραιάς 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης 
 

4. Έγκριση Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

5. Έγκριση 52 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν σε διαγραφές οφειλών – 

προστίµων. 

 

6. Έγκριση των 1083/2022 & 1089/2022 αποφάσεων της Ο.Ε. που αφορούν σε πρωτόκολλα 

οριστικής παραλαβής έργων. 

 

7. Έγκριση των 1143/2022 & 1144/2022 αποφάσεων της Ο.Ε. που αφορούν τροποποιήσεις 
Συµβάσεων. 

 

8. Έγκριση της 1122/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της 4ης 
 αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά ∆ΗΡΑΠ, οικονοµικού έτους 2022. 
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9. Έγκριση της 1072/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στον Οικονοµικό Απολογισµό έτους 
2021 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. 

 

10. Έγκριση της 1156/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του Απολογισµού - 

Ισολογισµού και Πεπραγµένων οικονοµικού έτους 2021 του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού, 

Αθλητισµού, Νεολαίας Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Πειραιά. 

 

11. Έγκριση της 1154/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραµµα  ∆ράσης της 
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πειραιά ΚΟ.∆.Ε.Π, έτους 2023. 

 

12. Έγκριση της 1155/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισµού 

και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2023 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Πειραιά ΚΟ.∆.Ε.Π. 

 

13. Έγκριση της 1123/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισµού 

και στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2023 της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά ∆Η.ΡΑ.Π. 

 

14. Έγκριση της 1157/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισµού 

και του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆). του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού 

Νεολαίας Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Πειραιά. 

 

15. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τη διεξαγωγή  εκδήλωσης υπό την αιγίδα 

του ∆ήµου Πειραιά και του Destination Piraeus. 

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη  

 

16. Παραχώρηση  2 θέσεων στάθµευσης για τις ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, επί 
της οδού Φίλωνος έµπροσθεν του αριθµού 45 και σε µήκος της πρόσοψης του Μαρινάκειου 

Μελάθρου. 

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης  
 

17. Έγκριση του αιτήµατος της παράταξης ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για την παραχώρηση του 

πεζόδροµου Ανδριανόπουλου στην Πλατεία Καρπάθου, στο πλαίσιο διοργάνωσης διηµέρου 

εκδηλώσεων από 27 έως και 28-1-2023. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

18.   Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, επί της οδού Βασιλέως 
Γεωργίου Α΄, αρ. 13. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

19. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, επί της οδού Τσαµαδού αρ. 23. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                          

 

                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 20-1-2023                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 


