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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 38987
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 7-9-2015 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: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Συμπλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης αναφορικά με το έργο με τίτλο: «Εστία και Εργασία», στο πλαίσιο του
Προγράμματος με τίτλο: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» το οποίο εξειδικεύεται με την αρ.πρωτ.
Δ23/οικ.48277/2531/17.12.2014 απόφαση ανάθεσης (κωδ.Σχεδ. Α-3) για την:
1) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της ΚΟΔΕΠ για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο «Εστία και Εργασία», στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο : «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
2) Έγκριση της αναμόρφωσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εστία και
Εργασία», στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο : «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», με τελικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 1/9/2015 έως και 30/9/2016.
3) Έγκριση της αναμόρφωσης του πίνακα δαπανών και δράσεων του έργου με τίτλο «Εστία και
Εργασία», στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο : «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», με στόχο τη
βέλτιστη υλοποίηση και οικονομική εξυγίανση αυτού.
4) Έγκριση της επιλογής των 40 ωφελούμενων του έργου με τίτλο «Εστία και Εργασία», στο πλαίσιο
του Προγράμματος με τίτλο : «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» βάσει κριτηρίων ευαλωτότητας
5) Έγκριση: Α) Κατάρτισης του φακέλου βεβαίωσης έναρξης έργου Β) της σύνταξης και δημοσίευσης
του 1ου Δελτίου Τύπου του έργου και Γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής
Υπεύθυνης Δήλωσης και άμεσης κατάθεσης αυτού στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
6) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διατακτικών τροφίμων
για το έργο.
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη ή εκπροσώπου του στην
Κραϊόβα της Ρουμανίας για το συνέδριο “30-50, 30 χρόνια-50 πόλεις η ιστορία μέσω του προγράμματος
της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης” και διάθεση πίστωσης 1.500 €».
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 693,50 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης
μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για συμμετοχή σε σεμινάριο για το Δίκτυο Αστικής
Ανάπτυξης, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 2 έως 4 Ιουνίου 2015».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 891,36 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης
μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για συμμετοχή στο φεστιβάλ πόλεων του προγράμματος
URBACT, στη Ρίγα της Λετονίας από 6 έως 9 Μαϊου 2015».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 41,26 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για αγορά στεφάνου για την
κηδεία του Προέδρου του Πειραϊκού Συνδέσμου Ευάγγελου Αθηναίου».
ΘΕΜΑ 9ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών επτά (7) οφειλετών, μετά τη
ρύθμισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».
ΘΕΜΑ 10ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών των οφειλετών Παντοσίτη
Σπυρίδωνα , Φιλιππολίτη Ιωάννη και Μπέλλου Αναστασίου, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/06».
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του αρ. 32
του Ν. 1080/80 περί “συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών” για την Εμπορική και Ναυτιλιακή Ανώνυμη
Εταιρεία και επιστροφή ποσού 16.720,27 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, στην εν λόγω εταιρεία».
ΘΕΜΑ 12ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών ποσού 2.058,42 € στην κα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, διαχειριστή του ακινήτου επί της οδού ΕΧΕΛΙΔΩΝ 14».
ΘΕΜΑ 13ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών & Τ.Α.Π. ποσού 722,94 €
στην κα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΑΙΜΟΥ 21».
ΘΕΜΑ 14ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π. ποσού 21,45 € στην κα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ, ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΧΡΙΣΤΟΦΗ 9».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών ποσού 361,92 € στον κ.
ΛΙΟΣΣΗ ΜΙΧΑΗΛ, διαχειριστή του ακινήτου επί της οδού ΣΑΛΕΠΟΥΛΑ 8».
ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ανταποδοτικών τελών ποσού 16,99 € στον κ.
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ 58».
ΘΕΜΑ 17ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π. ποσού 30 € στην κα ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΑΣΠΑΣΙΑ, ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 36Α».
ΘΕΜΑ 18ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Τ.Α.Π. ποσού 30 € στον κ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 36Α».

ΘΕΜΑ 19ο: «Παραχώρηση μιας (1) 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.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 3-9-15
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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