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Πειραιάς 25-6-15

Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 29699

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 29-6-2015 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 :«Έγκριση για την υποβολή φακέλου συμμετοχής του Δήμου Πειραιά για την “Ευρωπαϊκή
Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021”».
ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΟΠΑΝ ως προς το άρθρο 3Α του ΦΕΚ 1533/2011
που αφορά στην ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς το ΝΠΔΔ με αύξηση του ποσού από 1.000.000,00 €
σε ποσό έως 1.300.000,00 €».
ΘΕΜΑ 3ο : «Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 681/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 4ο : «Ανάκληση αδείας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Μπάκου Γεωργίου».
ΘΕΜΑ 5ο : «Ανάκληση αδείας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Daka Mitro (Ντάκα Μήτρο)».
ΘΕΜΑ 6ο : «Ανάκληση αδείας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου της κας Χατζηχαλεπλή Αγγελικής».
ΘΕΜΑ 7ο : «Ανάκληση αδειών στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου των κ.κ. Τσοτσού Χαραλάμπου και
Κρητικού Θεοδώρας».
ΘΕΜΑ 8ο : «Ανάκληση αδείας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου ψιλικών της κας Στεφάνου Ειρήνης».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση σε
βρεφονηπιακό σταθμό στο ακίνητο επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 21Α στο Ν. Φάληρο”».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου: “Βιοκλιματική αναβάθμιση
Πλατεία Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών” πριν την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. και
συγκεκριμένα, έγκριση τοποθέτησης χαλκού γείωσης 25 mm2».
ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση της παραχώρησης της χρήσης των χώρων του 1 ου ορόφου του Δημοτικού ακινήτου
του “Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά” έως 30-9-2015 στον ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΝΗΣΩΝ”».
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 504,30 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που αφορούν εκτύπωση
καρτών, επιστολόχαρτων & φακέλων για τις ανάγκες του Γραφείου Δημάρχου».
ΘΕΜΑ 14ο : «Επιστροφή ποσού 658,96 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον κ. Παπαθανάση Γιαννάκη,
που αφορούν μισθώματα περιπτέρου».
ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή τους σύμφωνα
με τις διατάξεις των Ν.4014/11 & Ν.4178/13».
ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τα άρθρα 481-488
του Αστικού Κώδικα».
ΘΕΜΑ 17ο : «Συστέγαση του 8ου & του 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΥ 5320 αυτοκίνητο επί της
οδού Εμμ. Ξάνθου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 4».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 25-6-15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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