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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 19-10-2016
και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ανακοίνωση του προϋπολογισμού έτους 2017 του “ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο
οικονομικού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 3ο: «Εκλογή ανάμεσα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία για την
αναπλήρωση μελών (δύο τακτικών και πέντε αναπληρωματικών) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός
Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (ΟΠΑΝ) κ.κ. Στυλιανού Γαϊτανάρου, Εμμανουήλ Μαυριδάκη &
Καλλιόπης Αστεριάδη».
ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ε4΄ Κ.Α.Π.Η».
ΘΕΜΑ 6ο: «Μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Α΄ Τομέα Καθαριότητας της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Καθιέρωση της οδού Μακεδονίας σε οδό προτεραιότητας έναντι της οδού Αίμου
περιοχής Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 2,5 τόνων στην οδό Χορμοβίτου από την
οδό Χαϊδαρίου μέχρι την οδό Λακωνίας».
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για: α) την κατάργηση της οδού Φωτίου Κορυτσάς στην Αγ. Σοφία,
ως χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, λόγω της επικείμενης λειτουργίας μονάδας χρόνιας
αιμοκάθαρσης & β) τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Σοφίας, εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4)
μήνες, στις οδούς Δράμας, Καλλέργη και Μακεδονίας».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση και αποδοχή των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Πειραιά για το έργο: «Κατασκευή αγωγών επείγουσας φύσης
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αποχ/σης σε όλες τις κοινότητες Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 € (συμπ/νου
Φ.Π.Α.)».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Προσχώρησης του Δήμου Πειραιά στο Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των
Δημάρχων για το κλίμα και την Ενέργεια».
ΘΕΜΑ 12ο: «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με το Πανεπιστήμιο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση προθεσμίας προμήθειας γάλακτος έως το ύψος του ενδεικτικού
προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του προσφυγικού
συνοικισμού στο Μικρολίμανο, που άπτεται της Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, για την
προσαρμογή του χαρακτηρισμένου στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κοινοχρήστου χώρου με
εκείνον που ορίζεται στο από 1-3-1934 Διάταγμα του Υπουργείου Κρατικής Πρόνοιας και
Αντιλήψεως».
ΘΕΜΑ 15ο: «Λύση της από 10-1-2005 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της
εκμισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία « Εκπαιδευτήρια Μπαχλιτζανάκη Α.Ε.», για το ακίνητο επί
των οδών Μπουμπουλίνας αρ. 30 & Καραϊσκου αρ.147».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λύση της από 21-2-2005 σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της
εκμισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Ναυαρίνο Κτηματική Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία»,
για το ακίνητο επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ.26 »
ΘΕΜΑ 17ο: «Χωροθέτηση δύο περιπτέρων των κ.κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ακτή Μουτσοπούλου
& Χαριλάου Τρικούπη) και ΔΟΥΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ζαννή αρ. 28) ».
ΘΕΜΑ 18ο: «Χωροθέτηση δύο (2) περιπτέρων των κ.κ. ΝΤΟΡΕ ΛΕΝΤΙΑΝ (Άστιγγος 1) και
ΣΠΗΛΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (Λουδοβίκου 10)».
ΘΕΜΑ 19ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου αρ.40 της
κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΙΚΑ».
ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ.Αναργύρων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για: α) τη χωροθέτηση δύο (2) περιπτέρων των κ.κ.
ΣΥΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 10) και ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(Γούναρη αρ. 26) και β) τη μετατόπιση-μικρομετακίνηση και χωροθέτηση του περιπτέρου της κας
ΛΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, λόγω έργων του ΤΡΑΜ».
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης για: α) τη μετατόπιση του περιπτέρου της κας ΣΤΑΡΟΜΗΡΑΚΗ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΣ, από τη συμβολή των οδών Λακωνίας-Παλαμηδίου σε νέα θέση επί των οδών
Δωδεκανήσου & Υμηττού (Καμίνια) και β) τη χωροθέτηση του πιο πάνω περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 23ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση δύο περιπτέρων των κ.κ. Μέξη Σώστη (Ηρ. Πολυτεχνείου
αρ. 36) και Χαρατσή Ελένης (Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 44)».
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για: α) τη μετατόπιση του περιπτέρου των ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ Ευαγγελίας
και Σταυρούλας, που βρίσκεται επί των οδών Τζαβέλα 2-Πύλης –Ζέας, στη σωστή θέση ήτοι να
απέχει 90 εκ. το κουβούκλιο από το τοιχίο, β) τη μη χωροθέτησή του λόγω επέκτασής του».
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ΘΕΜΑ 25ο: «Μετακίνηση του οικίσκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από τον Τινάνειο κήπο και
την επανατοποθέτησή του επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτής Μουτσοπούλου στον
πεζόδρομο της Γρηγ. Λαμπράκη, λόγω έργων για την κατασκευή του ΤΡΑΜ».
ΘΕΜΑ 26ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης
λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα Α.Α.Ε.8/2011» έως την 15η Δεκεμβρίου 2016».
ΘΕΜΑ 27ο: «Παράταση περαίωσης της εργασίας: ¨Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης¨ κατά 45
ημέρες».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: Συντήρηση Δημοτικής
Πινακοθήκης».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου».
ΘΕΜΑ 30ο: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής βάσει των διατάξεων του άρθρου 221, παρ. 11 εδ. δ
του Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α, με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από
την Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. βάσει της από 29-11-2007 σύμβασης».
ΘΕΜΑ 31ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2136/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ.
Κούβαρη Θεοδώρου».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 33ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών,
σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.967,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 270,32 €, που αφορά έξοδα μετάβασης της
μονίμου υπαλλήλου του Δήμου και Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού Μπαφούνη
Ευαγγελίας, στη Ρόδο 1/10/16, για την κοινή συνεδρίαση των υποψηφίων πόλεων για την
“Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021”».
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 1.058,87 €, που αφορά την εκδήλωση
προς τιμήν των μεταλλιούχων Πειραιωτών Ολυμπιονικών (στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες
στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας)».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 131,42 €, που αφορά στην αγορά (4)
στεφανιών».
ΘΕΜΑ 37ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε δέκα άπορους κατοίκους».
ΘΕΜΑ 38ο: «Διόρθωση των με αριθμ. 4657/2009, 5706/2015 χρηματικών καταλόγων και διαγραφή
των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης
κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 1, φερόμενου ιδιοκτήτη εταιρείας
Λαμπρόπουλου Δημήτριου».
ΘΕΜΑ 39ο: «Απαλλαγή της υπόχρεου Αθανασοπούλου Ασημίνας από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής χρεών».

3

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από την εταιρεία
CALLIN AE».
ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από την υπόχρεο
ΑΓΡΙΑΝΙΔΟΥ-ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ».

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από την υπόχρεο
ΛΕΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών από τον υπόχρεο
ΛΟΥΛΟΥΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ».

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών και Δημοτικού
Φόρου, των προστίμων 8 υπόχρεων για αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα συνολικού ποσού
6.918,21 €».
ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 2.180,14 € (3) υπόχρεων από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 46ο: «Οριστική διαγραφή τριών παραβάσεων από το Χρηματικό Κατάλογο 323/2016,
συνολικού ποσού 181,82 €, της κας Καρακατσάνη Ευγενίας, διότι εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν
δύο φορές».
ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή ποσού 200,00 € με το οποίο βεβαιώθηκε η με αριθ. 121600341347/13-122015 παράβασης της Τροχαίας Πειραιά διότι έχει εξοφληθεί πριν συνταχθεί ο Βεβαιωτικός
Κατάλογος και επιστροφή ποσού 300,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Φίλιππο
Βασιλειάδη».
ΘΕΜΑ 48ο: «Έγκριση υλοτομίας ενός δέντρου λεύκας έμπροσθεν του πάρκινγκ στο Γ.Ε.Λ.
Καμινίων, επί της οδού Ερμουπόλεως και πλησίον της καθέτου οδού Αμοργού».
ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση υλοτομίας ενός δέντρου αίλανθου που βρίσκεται εμπρός και αριστερά της
κεντρικής εισόδου στο Γ.Π.Ν. ‘ΤΖΑΝΝΕΙΟ’».
ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση υλοτομίας ενός αυτοφυούς δέντρου στην οδό Φαλήρου 46».
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση υλοτομίας τριών δέντρων ακακίας στην συμβολή των οδών Αγ. Ελευθερίου Ναπ. Λαμπελέτ και Αγ. Ελευθερίου 143».
ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση υλοτομίας ενός δέντρου ακακίας έμπροσθεν της εισόδου παιδικού σταθμού
στην οδό Ήβης 14».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 14-10-16
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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