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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 16894

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 27-4-15 και ώρα
17:30 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 οικον. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο : «Έγκριση του ισολογισμού του Δήμου, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με το
προσάρτημά του και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το A΄ τρίμηνο
οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΟ.Δ.Ε.Π. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 6ο : «Κατανομή ποσού 307.279,68 € ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2015, στις σχολικές
Επιτροπές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για
τις λειτουργικές τους ανάγκες».
ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση ή μη του οικονομικού απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση παράτασης περαίωσης της εργασίας: “Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης” κατά ένα
μήνα».
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: “Βιοκλιματική αναβάθμιση
πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών” με αναθεώρηση κατά πέντε μήνες και 21 ημέρες
δηλ. μέχρι 31-10-2015».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης της εργασίας: “Επισκευές και
ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά για το έτος 2014” κατά τρεις (3) μήνες
από την έγκριση της παράτασης της ανωτέρω εργασίας».
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 10- ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ».
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ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση του 1ου Σ.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της εργασίας: “Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
(ακινήτων) του Δήμου».
ΘΕΜΑ 13ο : «Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου μεταξύ των οδών
Γρ. Λαμπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιμάνι στο Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά,
για την τοποθέτηση περιπτέρων όπου θα εκτεθούν τα βιβλία από 12-28 Ιουνίου 2015».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση χρήσης ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου Πειραιά
προκειμένου να προβληθεί η 29η Έκθεση Βιβλίου η οποία διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπ.
Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο μας από 12 έως 28/6/15 στο Πασαλιμάνι».
ΘΕΜΑ 15ο : «Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου του Τινάνειου Κήπου επί της Βασ. Γεωργίου στον
Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής, για την τοποθέτηση περιπτέρων
όπου θα εκτεθούν τα διάφορα άνθη για τη διοργάνωση της 5 ης Ανθοκομικής Έκθεσης από 30 Απριλίου έως
17 Μαΐου 2015».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για: 1) έγκριση της 5ης Ανθοκομικής Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί από
30 Απριλίου-17 Μαϊου 2015 στον Τινάνειο Κήπο και διάθεση πίστωσης 980,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) & 2)
παραχώρηση 60 ελεύθερων διαφημιστικών όψεων στα στέγαστρα του Δήμου Πειραιά για προβολή της
ανωτέρω έκθεσης».
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για: 1) έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 10 Ιουνίου 2015 και διάθεση πίστωσης
980,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) & 2) παραχώρηση 50 ελεύθερων διαφημιστικών πλαισίων του Δήμου Πειραιά
προκειμένου να προβληθεί η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».
ΘΕΜΑ 18ο : «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου της Αλεξίου Χαρίκλειας, που
βρίσκεται επί της οδού 2ας Μεραρχίας και Ηρώων Πολυτεχνείου, χωρίς κατάργηση αυτής της θέσης».
ΘΕΜΑ 19ο : «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου περιπτέρου του Τανταλίδη Χρήστου, που
βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 55-57 και κατάργηση αυτής της θέσης».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο που
διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε., στη Σιθωνία Χαλκιδικής από 7 έως 9 Μαΐου 2015».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Ρίγα της Λετονίας από 6
έως 8 Μαϊου 2015 στο φεστιβάλ πόλεων του URBACT».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση προμήθειας Αθηναϊκών Εφημερίδων για τις ανάγκες της ενημέρωσης».
ΘΕΜΑ 23ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 664,41 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2015».
ΘΕΜΑ 24ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 405,27 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για το
Μνημόσυνο των Πνιγέντων-Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού (10-3-2015)».
ΘΕΜΑ 25ο : «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 90/23-3-15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 26ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις
παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού,
τύπου παράβασης κ.λ.π.».
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ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών είκοσι τεσσάρων υπόχρεων από τους
βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 28ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε
υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και
επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους».
ΘΕΜΑ 29ο : «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν των δύο εισόδων-εξόδων του
υπαιθρίου δημοσίας χρήσεως σταθμού οχημάτων μήκους οκτώ μέτρων που στεγάζεται περιμετρικώς των
οδών Καραϊσκου-Καραολή Δημητρίου-Ευριπίδου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του».
ΘΕΜΑ 30ο : «Καταστροφή άχρηστου υλικού (πλαστικοί κάδοι προς ανακύκλωση)».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 23-4-15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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