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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πειραιάς 5-6-15

Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 25199

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 10-6-15 και ώρα
17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά
(ΔΗ.ΡΑ.Π.).
ΘΕΜΑ 3ο : «Τροποποίηση του καταστατικού της ΚΟ.Δ.Ε.Π. ως προς το σκοπό της».
ΘΕΜΑ 4ο: «Παράταση του χρόνου της σύμβασης της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των
οχημάτων του Δήμου μας έτους 2014-15κατά έξι (6) μήνες».
ΘΕΜΑ 5ο: «Παράταση προθεσμίας προμήθειας γάλακτος έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την πληρωμή από το Δήμο Πειραιά δύο (2) λογαριασμών ρεύματος του
ΟΠΑΝ ύψους 43.003,00 € και 67.493,00 € με αντίστοιχη παρακράτηση της επιχορήγησής του από το Δήμο
μας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: ‘Συντήρηση της Δημοτικής Πινακοθήκης’».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: “Αποκατάσταση κτιρίου επί
των οδών Βασ. Γεωργίου Β΄ 10 & Βούλγαρη 155 Πειραιάς, για τη μετατροπή του σε ΚΑΠΗ”».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη Μασσαλία της
Γαλλίας από 22-24 Ιουνίου 2015, για τη συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος
“INTERREG MED Programme 2014-2020” και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Βεάκειο για τα άτομα της τρίτης ηλικίας των
(11) Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορά στα μνημόσυνα: α) των θυμάτων του βομβαρδισμού
της πόλης 11-1-14 & β) του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου που έπεσε στα Ίμια 31-1-96».
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 4.314,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για τις
Πασχαλινές εκδηλώσεις των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας μετακινήσεις και απόδοσης λογαριασμού
στους μονίμους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης & Γεν. Σχεδιασμού Πόλης Τομέας Β΄ , συνολικού
ποσού 25.000 €».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της
υπαλλήλου της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ από 1-1-15 έως 31-12-15 για
εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 6.194,94 €, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες τις ημερομηνίες των παραβάσεων,
και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους».
ΘΕΜΑ 17ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών δύο (2) υπόχρεων, από τους βεβαιωτικούς
καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 18ο: «Μερική διόρθωση του χρηματικού καταλόγου έτους 2005 με μερική ακύρωση της εγγραφής
που αφορά μισθώματα του Χρυσοχόου Νικολάου του Βασιλείου για το χρονικό διάστημα από 20-9-2005
έως 31-12-2005».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 5-6-15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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