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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Πέμπτη 16-6-2016 και ώρα
15:00 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: «Αποδοχή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 2ο: «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης για τη
στρατηγική της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για τον καθορισμό
πλάτους της Ακτής Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικά ευρέος
κοινόχρηστου χώρου και το χαρακτηρισμό της ως ήπιας κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον καθορισμό
των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2420/913/4-2-16
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Μερική τροποποίηση της με αριθ. 1/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον
καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Γ΄ Δημ. Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων (σφραγίσεις καταστημάτων) κατά το μήνα
Αύγουστο».
ΘΕΜΑ 8ο: «Χωροθέτηση-μετατόπιση περιπτέρου της κ. Περπινιά Ιωσηφίνας από την οδό Ρετσίνα 44 σε
νέα θέση επί της οδού Δαβάκη Πίνδου στο Σταθμό ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου, εντός των ορίων της Γ΄
Δημοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 9ο: «Χωροθέτηση και μετατόπιση περιπτέρου του κ. Παναγιωτόπουλου Ματθαίου από τη συμβολή
των οδών Κριεζώτου και Ασκληπιού σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Αιτωλικού και Παλαμηδίου, στην
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα».
ΘΕΜΑ 10ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας Λουδοβίκου αριθ. 1, εντός της
Β΄ Δημοτικής Κοινότητας».
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ΘΕΜΑ 11ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Μουτσοπούλου & Υμηττού εντός
της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 12ο : «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Αγίων Αναργύρων & Θηβών
εντός της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση: α) τοποθέτησης του μνημείου Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην
Πλατεία Αλεξάνδρας και β) ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του υπό τοποθέτηση παραπάνω
μνημείου».
ΘΕΜΑ 14ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος - κενού κουβουκλίου ενός περιπτέρου που βρίσκεται επί της
οδού Ειρήνης 19, εντός των ορίων της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας και κατάργηση της θέσης».
ΘΕΜΑ 15ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων - κενών κουβουκλίων δύο περιπτέρων που βρίσκονται επί των
οδών Ακτής Μουτσοπούλου (έναντι του αρ. 9) & Ηρώων Πολυτεχνείου 12, εντός των ορίων της Β’
Δημοτικής Κοινότητας και κατάργηση των θέσεων».
ΘΕΜΑ 16ο: «Παραχώρηση της πλατείας Νίκου Λεγάκη-Καμινίων στο Σύλλογο Πειραιά ΦΟΙΒΟΣ, στις
23/6/16, για την αναβίωση της γιορτής του ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ 2016».
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για: 1) Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 166/28-3-11 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου και κατάργηση του ισχύοντος Κανονισμού του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και 2)
Έγκριση νέου Κανονισμού του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση προϋπολογισμού του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Η ΑΡΓΩ
(Ν.Π.Ι.Δ.)».
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση, λειτουργία και ονομασία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού
στην περιοχή της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 20ο: «Λύση της με αρ. πρωτ. 109775/15-12-2003 σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο επί των οδών
Παπαγεωργακοπούλου αρ. 11 και Μεθάνων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών Δήμου Πειραιά προς ΕΥΔΑΠ ΑΕ ποσού 85.855,68€».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: “Εργασίες συντήρησης και
επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο”».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στo Ηράκλειο Κρήτης για
συμμετοχή του Δήμου μας στην εσπερίδα “Καινοτομία Επιχειρηματικότητα και Σύγχρονη Πόλη” και
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 400,00 €».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 800,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης της
μόνιμης υπάλληλου του Δήμου Πειραιά, κας Κανναβού Αναστασίας, στις Βρυξέλλες του Βελγίου, για τη
συμμετοχή στην ημερίδα ενημέρωσης για τη Γαλάζια Οικονομία».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 930,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης της
μόνιμης υπάλληλου του Δήμου Πειραιά, κας Κανναβού Αναστασίας, στη Σεβίλλη της Ισπανίας, για τη
συμμετοχή στο εργαστήριο για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».
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ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 24.378,60 €, για “Υπηρεσίες διαφημιστικής
εκστρατείας και προμήθεια συναφών υλικών” των εκδηλώσεων που αφορούν στον εορτασμό για τις
“Ημέρες Θάλασσας 2016”».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 184,50 € για την έκθεση με θέμα “15 th East Med Yacht
Show”.
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 700,60 € για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 1.371,45 € για την 6η Ανθοκομική Έκθεση».
ΘΕΜΑ 32ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε επτά (7) άπορους κατοίκους».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της
υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του τμήματος Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Σεβαστής Οικονόμου, από 01/01/2016 έως 31/12/2016 για εκτέλεση
εξωτερικής υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της
υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του τμήματος Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Φωτεινής Γουλή, από 01/01/2016 έως 31/12/2016 για εκτέλεση
εξωτερικής υπηρεσίας»
ΘΕΜΑ 35ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 445/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου της Λιανέρη
Κυριακούλας».
ΘΕΜΑ 36ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2137/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου της Μηλαπίδου
Βασιλείας».
ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή ποσού 105,43 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από πρόστιμο αυθαιρέτου, στο
Σκιάνο Ιωάννη του Μάριο».
ΘΕΜΑ 38ο: «Επιστροφή ποσού 1.021,15 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημ. Τελών και ΤΑΠ, στον κ.
Τσομίδη Θεόδωρο, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 114».
ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών κινητής τηλεφωνίας δύο αιρετών, συνολικού ποσού
444,94 €, από το βεβαιωτικό κατάλογο 6042/2016, για το χρονικό διάστημα 6-5-2014 έως 5-9-2014».

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση υλοτόμησης ενός δέντρου νεραντζιάς που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού
Μαυρομιχάλη 60 στον Αγ. Νείλο».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 10-6-16
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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