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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

Πειραιάς,  27-1-2023 

Αρ. Πρωτ.  4994 

 

Προς: το ∆ήµαρχο,  

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους & 

τους Προέδρους των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων. 

 

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

Τετάρτη 1-2-2023 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: 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Αποδοχή της µεταβίβασης των παροχών ΕΥ∆ΑΠ από την Αττικό Μετρό Α.Ε. στον ∆ήµο 

Πειραιά. 

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης  
 

2. Έγκριση της πρόσληψης δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος της ∆ράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους 
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» 

 Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

3. Καθορισµός των ειδικοτήτων των δύο (2) ατόµων, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη 

σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του ν. 4325/2015. 

Εισηγήτρια: Χαραλαµπία Ζηλάκου  

 

4. Απευθείας εκµίσθωση του ισογείου καταστήµατος του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου επί της οδού 

∆ραγάτση 12. 

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής 
 

5. Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά.  

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Καρύδης  
 

6. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης Προέγκρισης του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) σε 
περιοχή του Ν. Φαλήρου του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν.4447/2016, όπως ισχύει και τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ε.Π.Σ.- ΦΕΚ 510 Β/09.02.2022 & 

ΦΕΚ1976 Β/2017. 

Εισηγητής: ∆ηµήτριος Αράπης 
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7. Έγκριση των εξόδων κηδείας ∆ηµάρχων και των Προέδρων των δηµοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώµατα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δηµοτικών 

συµβούλων και συµβούλων κοινότητας, και καθορισµός του ανώτατου ορίου της δαπάνης. 
Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη  

 

8.       ∆ιαγραφή προσαυξήσεων ποσού 88,04 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω µη λήψης 
ταµειακής ειδοποίησης. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

9.       ∆ιαγραφή προσαυξήσεων ποσού 37,20 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω µη λήψης 
ταµειακής ειδοποίησης. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

10.        ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 163,23 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις 
χείρας τραπεζών για τον συναλασσόµενο µε κωδικό ΚΥΕ-947 λόγω διπλής εγγραφής. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου 

 

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

                                          

 

 

                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                       

Πειραιάς, 27-1-2023                           
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 


