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Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 14-5-2018 και
ώρα 16:30 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: «Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ έτους 2017».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κατάληψης με κινητά τραπεζοκαθίσματα της Πλατείας Καλαβρύτων
(Πηγάδας), στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για το
χαρακτηρισμό σε πεζόδρομους, τμημάτων οδών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της
Β’ Δημ. Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη καταρχήν απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε
ιδιοκτησίες των Κων/νου Θειάσπρα, Σοφίας Γιαλωψού, Μαρίας Καλαϊτζή, Αικ. Παπουτσή, Εμμαν.
Δήμου στα ΟΤ.58 Α, 58Β του Τομέα 25, και στο ΟΤ.91 του Τομέα 22 του Δήμου Πειραιά, επί των
οδών Φαλήρου, Μουτσοπούλου, Κέας, σε συμμόρφωση με τις 2057/2005 και 4042/2009 Αποφάσεις
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση για τη διάθεση θέσεων βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
του Δήμου μας για την υλοποίηση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής” μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2018-2019».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση των με αρ. 578/2014 & 302/2017 αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη
σύσταση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό των παραλιών της περιοχής δικαιοδοσίας μας».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση των Δημοτικών
Καταστημάτων της Ιωννιδείου Σχολής Α) ΜΕD Α.Β.Ε.Ε επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 41, και
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : Β) Α. & Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε. επί της οδού Ι.
Δραγάτση 10 - Πλ. Κοραή &Γ) ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕ-Φ.ΧΑΓΙΑΛΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε επί της οδού Ι. Δραγάτση 10-Πλ. Κοραή».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διοικητικής Αποβολής του μισθωτή “ΚΟΥΚΙΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ”, από το
ακίνητο του Δήμου μας επί της οδού Βασ Γεωργίου 6 Α στο ημιτελές κτήριο της Ραλλείου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Διοικητικής Αποβολής της εταιρείας “ΖΑΝΤΙΔΗΣ Α.Ε” από το
ακίνητο του Δήμου μας, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 46 και Αγ. Άννης στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως ανάθεσης εργασίας για τη συμφωνία
χρηματικών διαθέσιμων μεταξύ ταμειακού απολογισμού (απλογραφικού λογιστικού συστήματος)
και ισολογισμού (διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) για τα οικονομικά έτη 2011-2016».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Πύκνωση φρεατίων
υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής”».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων” συμβατικής
δαπάνης 56.928,00 € πλέον Φ.Π.Α».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής –
ανακατασκευής παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου: “Ανάπλαση και
αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕ 5/2012” κατά επτά μήνες, ήτοι έως
31/12/2018».
ΘΕΜΑ 17ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα, ΑΑΕ 3Β/2016, έως 31-5-2018».
ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση απομάκρυνσης σχολάζοντος – κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου της
κας ΠΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Χατζηκυριακού 63-65 & Βύρωνος
και κατάργηση της θέσης».
ΘΕΜΑ 19ο: «Παράταση δανεισμού του έργου του Κων/νου Βολανάκη με τίτλο: “Το Λιμάνι του
Πειραιά”».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της α’ φάσης του
έργου ‘proGIreg’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
έργου “BLUACT” στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT III».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση
του Προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2017 και 2018 και ειδικότερα από 01-06-2017 έως 3105-2018».
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ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του αιτήματος του Εξωραϊστικού–Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρολίμανου
Πειραιώς “Απόγονοι Μικρασιατών Προσφύγων 1922”, για παραχώρηση χώρου στην παραλία
Μικρολιμάνου από 25/5 έως 12/6/2018, για την παρουσίαση υλικού (φωτογραφιών, επιστολών,
χαρτών και εγγράφων ) από τις δραστηριότητες και την στέγαση των κατοίκων».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση του αιτήματος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EUROPEAN COMMISION),
για διοργάνωση πιλοτικής καμπάνιας ενημέρωσης, με θέμα την ενεργειακή απόδοση και την
ενεργειακή φτώχεια, για το χρονικό διάστημα από 22-28/05/2018 στην πλατεία Κανάρη».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση του αιτήματος της Τ.Ε. του Κ.Κ.Ε., για πραγματοποίηση πολιτιστικής
εκδήλωσης, στις 2 Ιουνίου 2018 , από 8 π.μ. ως 2 μ.μ., στο πάρκο Δηλαβέρη».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση του αιτήματος του Μορφωτικού-Φυσιολατρικού-Κοινωνικού Συλλόγου
Πειραιά ΦΟΙΒΟΣ για πραγματοποίηση της καλοκαιρινής γιορτής της Ελληνικής παράδοσης ,του Αϊ
Γιάννη του Κλήδονα, στις 15/6/2018 στις 7:00, στην κεντρική πλατεία των Καμινίων, Νικολάου
Λεγάκη».
ΘΕΜΑ 28ο: «Κατανομή ποσού 327.418,13 €, ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2018, στις Σχολικές
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο Ρίμινι της Ιταλίας, από
23-26/5/18, για τη συμμετοχή στην 4η διακρατική συνάντηση και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Άαχεν της
Γερμανίας, από 11-17/6/2018, για τη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «productive Green
Infrastructure for post-industrial urban regeneration» και ακρωνύμιο «proGIreg» στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου, στο “6ο Διεθνές
Συνέδριο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων” στη Νάξο, από 12-15/06/2018 και διάθεση της
σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά
στις Βρυξέλλες, από 16-17/5/2018, για τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες
περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες για τη γαλάζια ανάπτυξη, που διοργανώνει
το DG MARE (αρμόδιο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε θέματα θάλασσας και αλιείας) και το CPMR και β) στο συνέδριο BLUE INVEST 2018
σχετικά με τις περιφερειακές πτυχές για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί στις 17/5/2018 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά
στην Κατάνια της Ιταλίας, από 23-25/5/2018, για τη συμμετοχή στο 3ο FORUM της Στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και διάθεση της σχετικής
πίστωσης».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο
Μπουργκάς της Βουλγαρίας, από 30/05/2018 έως 1/06/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά
στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2018 (Εuropean Maritime Day 2018) και διάθεση της σχετικής
πίστωσης».
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ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών
Σταθμών στο Βεάκειο και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000 €».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της 32ης έκθεσης βιβλίου από 8-24/6/2018 στο
Πασαλιμάνι και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου μεταξύ των
οδών Γρ. Λαμπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων της 32ης
Έκθεσης Βιβλίου, από 8-24/6/2018».
ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για παράθεση ενός
διαλείμματος καφέ και ενός γεύματος (μπουφέ) στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”
BLUegrowth cities in ACTion ” και ακρωνύμιο BLUACT και διάθεση της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση προμήθειας 1.000 βιβλίων που αφορούν στην ιστορία του Δημοτικού
Θεάτρου Πειραιά και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των: “Επισκευών
εργασιών επί των Δ.Π. 247 & Δ.Π. 297”».
ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 2.058,40 €, για την πραγματοποίηση
της 8ης Ανθοκομικής Έκθεσης».
ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 198,40 €, για την έκθεση με θέμα:”17ο
East Med Yacht Show”».
ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 93,00 € για αγορά 2 στεφανιών».
ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 31,00 € για αγορά δάφνινου στεφανιού».
ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 1.784,78 € για αγορά αναμνηστικών
δώρων».
ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 552,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης
αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Παρίσι, από 15-18/04/2018, για τη
συμμετοχή στην Εναρκτήρια συνάντηση/εκπαίδευση του URBACT, για τα Δίκτυα Μεταφοράς
καλών Πρακτικών, που διοργάνωσε η Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος».
ΘΕΜΑ 47ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προστίμων Δ.Τ και Δ.Φ συνολικού ποσού
1.331,26 € στoν κ. ΙΝΤΖΕΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
266».
ΘΕΜΑ 48ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Ανταποδοτικών Τελών ποσού 1.069,25 €,
στον κ. ΙΣΑΑΚ ΚΟΥΡΤΙΔΗ, ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού Θεσσαλονίκης 28-30».
ΘΕΜΑ 49ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 40,00 €, στην κα Ελένη
Δημοπούλου».
ΘΕΜΑ 50ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 140,00 €, στην κα Ζάρα Φλώρα».
ΘΕΜΑ 51ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 3.130,00 € από διακαιούχο
προνοιακού επιδόματος βαριάς αναπηρίας».
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ΘΕΜΑ 52ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 38,00 €, στον κ. Εμμανουήλ
Γιιαλούρη από τροφεία μηνός Νοεμβρίου 2017 και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με τα
τροφεία του ίδιου μήνα ».
ΘΕΜΑ 53ο: «Επιστροφή ποσού 1.029.00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην SHOΡ AND
TRADE A.E.B.E. για τη με αριθ. 121600257809/20-08-2011 παράβαση Κ.Ο.Κ. του Τμήματος
Τροχαίας Πειραιά, λόγω διαγραφής».
ΘΕΜΑ 54ο: «Επιστροφή ποσού 50,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην κα ΣΟΦΙΑ
ΖΟΥΜΠΑ, για τη με αριθ. 5788/15-02-1999 παράβαση Κ.Ο.Κ. του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΕ1360
οχήματος, λόγω διαγραφής».
ΘΕΜΑ 55ο: «Επιστροφή ποσού 102,40 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ, το οποίο κατέβαλε για τη με αριθ. 121600217973/14-10-2009 παράβαση Κ.Ο.Κ.,
του με αριθ. κυκλοφορίας ΙΚΜ4548 οχήματος, λόγω διαγραφής».
ΘΕΜΑ 56ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Ανταποδοτικών Τελών ποσού 904,80 €
στην κα. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΘΗ, διαχειρίστρια του ακινήτου επί της οδού ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5».
ΘΕΜΑ 57ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ανείσπρακτων ποσών (1.954,87 € για ΤΑΠ, ΔΤ-ΔΦ), για το
ακίνητο της οδού Πραξιτέλους 144-146, από την κυρία Κοκονά Τερψιχόρη του Χαραλάμπους, από
τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στον κύριο
Ράππα Αχιλλέα του Σταύρου».
ΘΕΜΑ 58ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 665,22 €, για το ακίνητο της οδού Δερβενακίων 56,
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ από την κα Βασιλική
Παπαλεκάκου».
ΘΕΜΑ 59ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 673,64 €, για το ακίνητο της οδού Φ. Κορυτσάς 151,
από τον κύριο Γιάννη Βαγγέλη, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ
& επαναβεβαίωση του 40%, ήτοι 269,456 €, στον ίδιο λόγω προσφυγής».
ΘΕΜΑ 60ο: «Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 6960/2018 της με αριθ. 0048/02-07-2017
Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Ε’ Λιμενικού Τμήματος Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου
ποσού 40,00 €, λόγω διαγραφής».
ΘΕΜΑ 61ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών οικογενειακών τάφων συνολικού ποσού 670,00 €,
που έχουν εξοφληθεί και στο με αρ. 6735/14-2-18 βεβαιωτικό κατάλογο φαίνονται ως
ανεξόφλητες».
ΘΕΜΑ 62ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 1.608,13 €, στην υπόχρεο κα
Μαυρομμάτη Αντωνία, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ &
επαναβεβαίωση στον κ. Δέδε Γρηγόριο».
ΘΕΜΑ 63ο: «Διαγραφή ποσών 864,00 € και 1.612,00 € συμπ/νου τέλους και προστίμου που έχουν
βεβαιωθεί εις βάρος του Κιάρρη Εράλντο με βάση τις με αριθ. Β/19/2016 και Β/39/2016 εγγραφές
στους βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων, λόγω της έκδοσης αποφάσεων
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, περί αναστολής της εκτέλεσης των εγγραφών αυτών μέχρι
τη δημοσίευση οριστικών αποφάσεων επί των προσφυγών που άσκησε ο υπόχρεος».
ΘΕΜΑ 64ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.006,35
€, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις
ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».
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ΘΕΜΑ 65ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 2.515,55 €, από τους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης
μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ.
κυκλοφορίας όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 66ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 955,70 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας
όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».
ΘΕΜΑ 67ο: «Ορθή επανάληψη της με αρ. 83/10-2-2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά
στη διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών &
ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 68ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. ΚΥ 4461 υπηρεσιακό όχημα
του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, έμπροσθεν του αρ. 15, κατά τις
καθημερινές εργάσιμες ημέρες».
ΘΕΜΑ 69ο: «Απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ζέας, έμπροσθεν
του αρ. 60».
ΘΕΜΑ 70ο: «Απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Φαβιέρου, έμπροσθεν
του αρ. 20».
ΘΕΜΑ 71ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που ανήκει στο Τμήμα Αποχέτευσης».
ΘΕΜΑ 72ο: «Μη υλοτομία ενός δένδρου αϊλάνθου επί της οδού Κατσαντώνη 129 και
αντικατάσταση των πλακών του πεζοδρομίου».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 10-5-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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