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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Αρ. πρωτ. 45883
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 1-102018 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: «Μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου ως προς τη Δ/νση
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση
Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση θέσεων τοποθέτησης υπαίθριων σταθμών φόρτισης και PILLAR για
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας».
ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής της προμήθειας μηχανολογικού
Εξοπλισμού, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών της Β΄ Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό
του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 5ο: «Επικαιροποίηση της με αριθ. 384/16-4-2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση α) των ειδικών διαδρομών για την κυκλοφορία των
τριών τουριστικών τραίνων του τουριστικού γραφείου OPEN TOP BUS HELLAS – Μ. ΕΠΕ στις
Α’ και Β’ Δημ. Κοινότητες, β) της βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας των τουριστικών
τραίνων, γ) του συνολικού μήκους της διαδρομής τους & δ) του καθορισμού του χώρου
αφετηρίας των διαδρομών».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο
«Migrants’ Integration through Volunteering Activities» και ακρωνύμιο «MIVA», που
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMIF (Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης)
και ορισμού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Διευθύνουσας
Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορθή επανάληψη της με αρ. 489/18-7-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ως προς το λεκτικό της».
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ΘΕΜΑ 8 : «Παράταση της άδειας χρήσης του χώρου του τελευταίου ορόφου του
Νεοκλασικού κτιρίου επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, για την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού κύκλου της σχολής ΕΝΑΛΕΙΑ ΑΜΚΕ, από την 1/10/2018 έως 1/12/2018, για
την εκπαίδευση νέων στα επαγγέλματα του αλιεργάτη και αλιευτικού καπετάνιου στην
παράκτια και στη μέση αλιεία».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου: “ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Α.Α.Ε. 8/2015’’, δαπάνης 1.888.004,76 € χωρίς Φ.Π.Α. και
2.322.245,84 € με Φ.Π.Α.».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις εργασίες συντήρησης
του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΠΟΡΦΥΡΑ Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τη μίσθωση χημικών
τουαλετών για τα οικονομικά έτη 2017-2018».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των
“Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 266”».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των
“Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 280 & Δ.Π.Μ. 19”».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση δαπάνης
“Αναβάθμιση Λογισμικού Δορυφορικού Δέκτη”».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού
αντικειμένου: “Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής
του Δήμου Πειραιά ως τουριστικού προορισμού, στα social media”, που αφορά στο 5ο
παραδοτέο, σχετικά με τη διμηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών 4ου διμήνου τουριστικής
προβολής του Πειραιά στα social media».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συμβατικού
αντικειμένου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΤΑ (7) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ - ΣΤΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
(Ε.Ε.)-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR-TOY ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 18ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω
διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής των
Χριστουγέννων».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση α) γενομένης δαπάνης ποσού 6.995,46 €, για την υπηρεσία με τίτλο
“Παροχή Υπηρεσιών για τη διοργάνωση του τελικού συνεδρίου για το έργο BLUegrowth
cities in ACTion (BLUACT)” και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή
της ανωτέρω υπηρεσίας”.
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης δύο αντιπροσώπων του Δήμου Πειραιά, στην Λεμεσό της
Κύπρου, από 22-25 Οκτωβρίου, για συμμετοχή στη 5η διακρατική συνάντηση για το έργο
“MOBILITAS”».
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ΘΕΜΑ 21 : «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου
Πειραιά, ενός αιρετού και δύο ειδικών συνεργατών του Δημάρχου στην αδελφοποιημένη πόλη
της Οδησσού».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση για συγγραφή 50 άρθρων (κειμένων) στην αγγλική γλώσσα, που θα
χρησιμοποιήσει ο Δήμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με σκοπό την προώθηση και
Τουριστική προβολή του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στις πέντε Κοινότητες του Δήμου
Πειραιά».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση των εκδηλώσεων του Εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2019 και των
Θεοφανείων».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για αγορά των αναμνηστικών δώρων, σε εκτέλεση
της υπ’ αριθμ. 125/21-2-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για την επιμέλεια του τουριστικού οδηγού
Destination Piraeus, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 379/23-5-2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 480,00 €, για την πληρωμή εξόδων
μετάβασης αεροπορικώς τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Barnsley του Η.Β.
από 4-7/9/2018, για συμμετοχή στην τελική συνάντηση που διοργάνωσε το διακρατικό δίκτυο
μεταφοράς TechRevolution στο οποίο είμαστε εταίροι».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ,
που αφορά στη διοργάνωση της εκδήλωσης για τη ρακή, το Σάββατο 6/10/2018 & ώρα 19:00
στην πλατεία Πηγάδας, με τη συμμετοχή τοπιλών πολιτιστικών συλλόγων».
ΘΕΜΑ 29ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (3) υπόχρεων μετά
την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17».
ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών μετά την εξόφλησή
τους από έναν από τους συνιδιοκτήτες του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν.4014/11, Ν.4178/13 και Ν.4495/17.
ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή ποσού 801,00 € από τον 493/2018 Χρηματικό Κατάλογο Παραβάσεων
Κ.Ο.Κ., που βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στην κα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΝΤΗ».
ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή ποσού 700,00 € της με αριθ. 121600276449/2018 παράβασης, που
εκδόθηκε με υπόχρεο την κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΛΑ του Αλεξάνδρου, λόγω λάθους στην
καταχώρηση του αριθμού που αναγράφεται επί του στελέχους της πράξης».
ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των
Βρεφ/κών Σταθμών, ποσού 1.073,00 € και τυχόν προσαυξήσεων, λόγω λανθασμένης
καταχώρησης ή πολλαπλής εγγραφής».
ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 964,11 €, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις
ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».
ΘΕΜΑ 35ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΗΕ 6686
αυτοκίνητο επί της οδού Καπετάν Ματαπά έμπροσθεν του αριθμού 17».
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ΘΕΜΑ 36ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΖΤ 8062
αυτοκίνητο επί της οδού Παπατέστα έναντι του αριθμού 59 και εντεύθεν προς την πλευρά της
οδού Λ. Πορφύρα».
ΘΕΜΑ 37ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας του
ραδιοφωνικού σταθμού ATLANTIS FM 105,2 επί της οδού Ευριπίδου έμπροσθεν του αριθμού
66».
ΘΕΜΑ 38ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 792/13-11-2017 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά που αφορά σε παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ ως προς το
είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό
κυκλοφορίας ΙΥΜ 4418 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΜ
3218 επί της οδού Θεσσαλονίκης έμπροσθεν του αριθμού 105».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 27-9-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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