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Προς
την Δήμαρχο και
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

…………………………………………..

ΕΝΤΑΥΘΑ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 67   του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  
στις  21 Μαρτίου  2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30 , στο Δημαρχείο (για τους 
συμμετέχοντες με φυσική παρουσία),  με   θέματα ημερησίας διάταξης: 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

1
Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 77 του  ν. 3852/2010

Δήμαρχος

2
Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της 
μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή 
όταν λειτουργεί ως συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο

Δήμαρχος

3
Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ύψους  2.175.912,50  €, 
με σκοπό την χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση οδοφωτισµού του ∆ήµου Αγίου Δημητρίου».

Δήμαρχος

4 Λήψη απόφασης για  προσωρινή μετατόπιση της λαϊκής 
αγοράς της οδού Ασυρμάτου. Πρόεδρος ΕΠΖ

5

Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων (εργοταξιακές ρυθμίσεις)  για την εκτέλεση 
εργασιών στην οδό Ασυρμάτου από την οδό Ελπίδος έως 
Μεταμορφώσεως στα πλαίσια εκτέλεσης  του έργου «Αστικές 
Παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς την οδό 
Ασυρμάτου».

Πρόεδρος ΕΠΖ

6 Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 
οδό Λακωνίας (απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών). Πρόεδρος ΕΠΖ

7 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του Κανονισμού για τη 
χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΑΔΣ 119/2020). Πρόεδρος ΕΠΖ

8

Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης καθιέρωσης 
εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 
του συνεχούς ωραρίου των υπηρεσιών του Δήμου μας για το 
έτος 2022 και των επόμενων ετών καθώς και την 24ωρη 
λειτουργία και 12ωρη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών 
ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Δήμαρχος

9
Λήψη απόφασης για ορισμό νέων εκπροσώπων του Δήμου 
στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής 
Υγείας.

Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας
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10

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Προέδρου και μελών 
των διαπαραταξιακών επιτροπών   α) Διαχείρισης κοινωνικού 
παντοπωλείου  &  Ελέγχου αιτημάτων δημοτών και κατοίκων 
για οικονομική ενίσχυση και απαλλαγή τελών και  β) Για την 
χορήγηση θέσεων στάθμευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες . 
(ΑΔΣ 343/2019 & 239/2020).

Δήμαρχος

11

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΕ.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

12

Λήψη απόφασης για επιβολή  προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία HALF NOTE JUZZ 
CLUB

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

13

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία ΑΛΣΟΣ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΡΕΩΣ ΙΚΕ.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

14

Λήψη απόφασης για επιβολή  προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

15

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία PERFORMING ARTS 
AND ENTERTAINMENT LTD.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

16

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001,  στην εταιρεία ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

17

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη 
διαφήμιση με ανάρτηση διαφημιστικού προϊόντος  σε 
κοινόχρηστους στύλους κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.2946/2001, στην εταιρεία GR 
ENTERTAINMENT WORLD LTD.

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

18

Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση  της με αρ .14/24-02-
2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σε ότι 
αφορά την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγυητικών 
επιστολών για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού 
(Ο.Π.Α.Π. και Ο.Π.Κ.Π.Α.Π).

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

19
Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών 
από τις δημοτικές υπηρεσίες:Α) Μίσθωση ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ. Β) Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου 
οχήματος Γ) Καθαρισμός φρεατίων

Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

20
Λήψη απόφασης για  απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής 
Μέριμνας

21 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην 
οδό Υψηλάντου 6. Πρόεδρος ΕΠΖ



22 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην 
οδό Ρόμπερτ Κέννεντυ 19. Πρόεδρος ΕΠΖ

23 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην 
οδό Χανίων 42 και Ψηλορείτου. Πρόεδρος ΕΠΖ

24 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου  στην 
οδό Μελίνας Μερκούρη 3. Πρόεδρος ΕΠΖ

25 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην 
οδό Φαιάκων 11. Πρόεδρος ΕΠΖ

26 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην 
οδό Αμαράντου 9- 11. Πρόεδρος ΕΠΖ

27 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας υλοτομίας 
δέντρων  στην οδό Ασυρμάτου 132. Πρόεδρος ΕΠΖ

28 Ψήφισμα σχετικά με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην 
Ουκρανία Δήμαρχος

29 Λήψη απόφασης για στήριξη της Συνθήκης για την 
Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων Δήμαρχος

   Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό 
ατόμων αποκλειστικά  για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο 
εξάμηνο τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της 
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4682/2020 (Α’ 76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
Σας επισημαίνουμε ότι για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία είναι 
απαραίτητη η κατάθεση στο Προεδρείο σχετικού αποδεικτικού.

       Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 15.00 εάν θα 
συμμετάσχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη με την πλατφόρμα ZOOM (https://zoom.us/) 
μέσω του e-presence.  Σε αυτήν την περίπτωση, την ημερομηνία και ώρα της 
συνεδρίασης θα σας αποσταλεί πρόσκληση στο e-mail που έχετε δηλώσει προκειμένου 
να συνδεθείτε και να συμμετέχετε στην συνεδρίαση.
Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρηθεί ότι η συμμετοχή σας θα είναι με 
τηλεδιάσκεψη.

Oι συλλογικότητες και οι φορείς που δικαιολογούν εύλογο ενδιαφέρον από την συζήτηση 
κάποιων εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να δηλώσουν ποιος/α εκπρόσωπός 
τους θα τοποθετηθεί επί 3λεπτο κατά την συνεδρίαση, με αποστολή σχετικού mail (στο 
οποίο να αναγράφονται απαραιτήτως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της εκπροσώπου) 
στην ηλεκτρονική  διεύθυνση grafeiods@dad.gr της γραμματείας του Δημοτικού 
Συμβουλίου, μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 15.00 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
10. ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ
11. ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

https://zoom.us/
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