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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 7940
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Παρασκευή 26-2-2016 και
ώρα 15:30 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: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα,
για τη στελέχωση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών, του Τμ. Επισκευής-Συντήρησης Εξοπλισμού,
Οχημάτων και Μηχανημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α΄, Β΄, Γ΄ και
Δ΄ Δημ. Κοινότητες».
ΘΕΜΑ 3ο: «Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου “Ανάπλαση και αναβάθμιση
παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε.5/2012” έως την 30η Νοεμβρίου 2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου “Αστικές αναπλάσεις για την
αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 7/2012” έως την
30η Σεπτεμβρίου 2016».
ΘΕΜΑ 5ο: «Χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης
λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα Α.Α.Ε.8/2011” έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 4.963,05 € για τον εορτασμό των Θεοφανίων
2016».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 2.927,40 € για τον εορτασμό της
Πρωτοχρονιάς 2016».
ΘΕΜΑ 8ο: «Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 389,78 € για το μνημόσυνο του Βομβαρδισμού της
πόλης του Πειραιά».
ΘΕΜΑ 9ο: «Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 94,70 € για το μνημόσυνο του ήρωα των Ιμίων
Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση και μείωση του προστίμου ποσού 1.000,00 ευρώ, που βεβαιώθηκε σε βάρος
του Μελετόπουλου Σπυρίδωνα του Αλεξάνδρου στον βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων περιβάλλοντος
έτους 2011, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό μερίδας που ανήκει στον ίδιο, από το οικόπεδο
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επί των οδών Ειρήνης, Εθνάρχου Μακαρίου και Ζερβού και επαναβεβαίωση με επιμερισμό του
εναπομείναντος ποσού του προστίμου στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Διαγραφή του υπ΄αριθμ. 6300/2015 χρηματικού καταλόγου ποσού 184.317,14 €, από την
εταιρεία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε., που αφορά έσοδα από τέλη διαφήμισης και επαναβεβαίωση του ίδιου ποσού
στην εταιρεία Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ».
ΘΕΜΑ 12ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης ποσού 80,00 €, που έχει εξοφληθεί
και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητη».
ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης ποσού 80,00 €, που έχει πληρωθεί
και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητη».
ΘΕΜΑ 14ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης ποσού 90,00 €, επειδή έχει μερικώς
εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητη».
ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 3.069,55 €, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των
παραβάσεων».
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΟΜ-5619 αυτοκίνητο
του κ. Μπαρμπαρόσου Νικόλαου, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη έμπροσθεν του αριθμού 60».
ΘΕΜΑ 17ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΤ- 2071 αυτοκίνητο του
κ. Τιγκιρίδη Μιχαήλ, επί της οδού Β.Στάη έμπροσθεν του αριθμού 3».
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΜΙ-5871 αυτοκίνητο του
κ. Τσακνάκη Δημητρίου, επί της Α΄ Παρόδου Μαντινείας έναντι του αριθμού 3».
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραχώρηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
για το υπ’ αριθμ. ΙΖΝ-8207 αυτοκίνητο του κ. Πρασίδη Νικολάου, επί της οδού Δεξίππου αρ. 11».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ
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& α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2

