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Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώµατος που θα γίνει τη ∆ευτέρα 26-112018 και ώρα 16:00 στο ∆ηµαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο:
“Υποστήριξη του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Φ. ∆ήµου Πειραιά – ΕΤΠΑ” και κωδικό
MIS 5032702, στον Άξονα Προτεραιότητας 12 “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής ΕΤΠΑ”
του Ε.Π. “Αττική” 2014-2020, και των όρων αυτής».
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και της Χρηµατοδότησης της Πράξης µε τίτλο:
“Υποστήριξη του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Φ. ∆ήµου Πειραιά – ΕΚΤ” και κωδικό
MIS 5032747, στον Άξονα Προτεραιότητας 13 “Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής ΕΚΤ”
του Ε.Π. “Αττική” 2014-2020, και των όρων αυτής».
ΘΕΜΑ 4ο: «Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθµισης των οδών Ακτής Κουµουνδούρου και
Ναυάρχου Βότση που περιλαµβάνονται στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».
ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση α) αντιδρόµησης της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Λουκά Ράλλη έως
Βούλγαρη και β) διαµόρφωσης σε αδιέξοδο της οδού Γορτυνίας στο τµήµα από Γρηγ.
Λαµπράκη έως Λουκά Ράλλη».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρότασης για τη σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης “Οικιστικό Πρόγραµµα”, για την
ένταξη του ακινήτου επί της οδού Θηβών 50 και Φαλήρου ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά, σε
περιοχή “Γενική Κατοικία”, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του
Ν.4447/2016 και µε το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8586/6-9-2018 έγγραφο του Τµήµατος Γεν.
Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης».
ΘΕΜΑ 8ο : «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο
Ο.Τ. 73 -108 -111 του τοµέα 27 στην Καστέλλα, για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε
συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση, ενοποίηση οικοδοµικών τετραγώνων, επιβολή
προκηπίου και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση (2η Τροποποίηση) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ
2014-2020) µε κωδικό 098/2018, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658, Έκδοση 3/0, µε αριθµ. πρωτ.
6952/2331/Α3/30-10-2018, µε θέµα «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» και λήψη απόφασης για
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 751 / 30-10-2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά,
ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων και των οικονοµικών στοιχείων της πρότασης του
∆ήµου Πειραιά και του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά (∆ικαιούχος – Συνδικαιούχος)».
ΘΕΜΑ 10ο: «Ανάκληση της µε αρ. 548/29-8-2018 απόφασης του ∆.Σ. και έγκριση: α)
υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στη µε αριθµ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόσκληση του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των ∆ήµων και των Νοµικών
Προσώπων αυτών για προσαρµογή λειτουργούντων δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, β) αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και γ)
εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Πειραιά για την υπογραφή όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών και της υποβολής της πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση σύναψης συµφωνητικού συνεργασίας και συναντίληψης µεταξύ αφενός
του ∆ήµου Πειραιά και αφετέρου του Εκπαιδευτικού Φορέα ΑΛΦΑ».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή ή µη ενδοδικαστικού συµβιβασµού σε σχέση µε την ΑΓ 282/2018
αγωγή της εταιρείας ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ. ΑΤΕ.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Πρόσληψη τεσσάρων (4) ∆ικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής».
ΘΕΜΑ 14ο: «Συµπλήρωση των 118/2012, 165/2012 και 98/2018 αποφάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορούσαν την εξαίρεση από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη, 16ωρη και 24ωρη
βάση».
ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων µετά των αναπληρωτών τους, ως µελών
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών µισθώσεων-εκµισθώσεων και εκποίησης πραγµάτων
του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 & 3 του Π.∆. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/Α/81)».
ΘΕΜΑ 16ο: «Τροποποίηση της αρ. 223/20-3-2017 απόφασης του ∆.Σ ως προς τον ορισµό
υπευθύνου εκπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης και ορισµός νέου
υπευθύνου εκπροσώπου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής µε σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης
παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε βάσει της από 29-11-2007 σύµβασης
και των διατάξεων του άρθρου 221, παρ. 11 εδ. δ του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147Α)».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισµό
του πίνακα κατάταξης, µετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων στις στάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς
του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 20ο: «Χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας δύο κολυµβητικών δεξαµενών».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση µεταβολών των σχολικών µονάδων του 17ου ∆ηµοτικού σχολείου
Πειραιά & του 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά».
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ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του 2ου Σ.Π και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της εργασίας: “Συντήρηση και
Επισκευή Κτιρίων του ∆ήµου – Συντήρηση Βρεφονηπιακών σταθµών”».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του αιτήµατος της Λέσχης ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ (∆ΙΕΘΝΗΣ ΛΕΣΧΗ
LIONS) για την παραχώρηση χώρου στην γωνία των οδών Σωτήρος ∆ιός και Αλκιβιάδου στις
7 και 8 ∆εκεµβρίου για υπαίθριο Χριστουγεννιάτικο παζάρι, τα έσοδα του οποίου θα
διατεθούν από τη λέσχη µας σε ευπαθείς οµάδες της πόλης µας σε είδη».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας
“Εγκατάσταση συστήµατος σειράς προτεραιότητας Κεντρικού ΚΕΠ”».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των
Επισκευών-Εργασιών επί των ∆.Π 209, 210, 284, 288 και 301».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των
Επισκευών-Εργασιών επί των ∆.Π 259 & 301».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας:
«Επισκευή-συντήρηση νελκυστήρων ιδιόκτητων & ενοικιαζόµενων ∆ηµ. Κτιρίων,
πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
αναγόµωσης πυροσβεστήρων για το κτίριο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της
εργασίας που αφορά έλεγχο και συντήρηση στο σύστηµα ασφαλείας (συναγερµό)».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συµβατικού
αντικειµένου που αφορά στην ετήσια σύνδεση µε ΕΛΤΑ της µηχανής γραµµατοσήµανσης της
εταιρείας MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συµβατικού
αντικειµένου που αφορά στη συντήρηση και επισκευή της µηχανής γραµµατοσήµανσης µέσω
της εταιρείας MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας
προµήθειας λογισµικού για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών µονάδων του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας
συντήρησης, βελτίωσης αναβάθµισης και υποστήριξης λογισµικού των υφιστάµενων
εφαρµογών των υπηρεσιών του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην
παροχή µουσικής και ηχητικής κάλυψης για την εκδήλωση του εορτασµού της Εθνικής
Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».
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ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τµήµατος του συµβατικού
αντικειµένου: “Εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής
του ∆ήµου Πειραιά, ως τουριστικού προορισµού, στα social media”, που αφορά στο “6ο
παραδοτέο, σχετικά µε την διµηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών 5ου διµήνου” τουριστικής
προβολής του Πειραιά στα social media».
ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών:
1) Καθαρισµός µοκετών βρεφονηπιακών σταθµών έτους 2018 & 2) Απόφραξη αποχέτευσης
του 9ου & 10ου Βρεφ/κού Σταθµού».
ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Για µίσθωση
αυτοκινούµενης αερόσφαιρας κρουστικής ή περιστροφικής µε πιστολέτο των 24 kg µαζί µε
χειριστή, για ηµερήσια απασχόληση οκτώ ωρών εργασίας».
ΘΕΜΑ 40ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μαρίας
Χατζηκυριακού και Ακτής Ξαβερίου, εντός των ορίων της Α’ ∆ηµοτικής Κοινότητας».
ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση πραγµατοποίησης του σεµιναρίου πιλοτικής εφαρµογής διάρκειας µίας
ηµέρας που θα γίνει στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά την εβδοµάδα από 14-18/01/2019 στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUES και παράθεσης ενός διαλείµµατος καφέ στους
συµµετέχοντες».
ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση φιλοξενίας οµογενών µαθητών από την Ελληνική Κοινότητα του
Παναµά, στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης στην πόλη του Πειραιά, που θα
συνδιοργανωθεί από το Πανεπιστήµιο Πειραιά και από το Ινστιτούτο Οδυσσέας και Αθηνά και
θα πραγµατοποιηθεί από 11-31/1/2019 στην πόλη µας».
ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση επίσκεψης Κυπρίων µαθητών/τριών και καθηγητών και παράθεση
µπουφέ στο ∆ηµαρχείο της πόλης του Πειραιά που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 15
∆εκεµβρίου 2018».
ΘΕΜΑ 44ο: «Κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του Ξενώνα Φιλοξενίας για τη στήριξη
γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους, του ∆ήµου Πειραιά, για τους µήνες ∆εκέµβριο
2018 και Ιανουάριο 2019».
ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνηµόσυνου Βοµβαρδισµού της πόλης του Πειραιά (1101-1944), που θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή (στο
κοιµητήριο της «ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνηµόσυνου του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου
Βλαχάκου του Πολεµικού Ναυτικού, που έπεσε στα Ίµια στις 31 Ιανουαρίου 1996 που θα
πραγµατοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Κυριακή (στον ανδριάντα του Ήρωα στην
πλατεία Τερψιθέας».
ΘΕΜΑ 47ο: «Έγκριση για τη δηµοσίευση καταχωρήσεων σε δύο σελίδες περιοδικού ευρείας
κυκλοφορίας, µε σκοπό την προβολή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 του ∆ήµου
Πειραιά».
ΘΕΜΑ 48ο: «Ανανέωση συνδροµής στο τριµηνιαίο περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ» για το έτος 2018».
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ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 1.819,00 €, για την πληρωµή εξόδων
µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στη Λεµεσό της Κύπρου, για την
συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στην 5η διακρατική συνάντηση του έργου “MOBILITAS”, µεταξύ
22 και 25 Οκτωβρίου 2018».
ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 124,00 € που αφορά στην αγορά δύο
στεφάνων µε άνθη σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 67/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Πειραιά».
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 93,00 € που αφορά στην αγορά τριών
δάφνινων στεφάνων σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 67/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Πειραιά».
ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 545,60 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.
623/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 465,00 € σε εκτέλεση της υπ’
αριθµ.125/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 54ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 948,60 € που αφορά εκδηλώσεις στις πέντε
κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ 666/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 55ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 375,72 €, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.
125/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 56ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 14.204,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.
337/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 57ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 744,00 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.
624/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 58ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 3.183,21 € για την πληρωµή εξόδων
µετάβασης των υπαλλήλων, Καρακατσάνη Μαρίας και Νούλα Ελένης, στις Βρυξέλλες του
Βελγίου 8-11/10/2018, για να συµµετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και
Πόλεων».
ΘΕΜΑ 59ο: «Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 60,00 €, για την πληρωµή εξόδων
µετάβασης αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στη Θεσσαλονίκη, από 7-9/11/2018, για τη
συµµετοχή στη συνάντηση που διοργάνωσε το Συµβούλιο της Ευρώπης, για την ανταλλαγή
εµπειριών και καλών πρακτικών µεταξύ των ∆ήµων στους οποίους κατοικούν πρόσφυγες και
µετανάστες».
ΘΕΜΑ 60ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 112,60 € στην κ. Ραπανάκη
Σοφιανή σύζ. Γεράσιµου, από µηνιαίες καταθέσεις στο λογαριασµό του ∆ήµου µας µέσω
πάγιας εντολής στην τράπεζα Πειραιώς παρόλο ότι είχε εξοφληθεί η οφειλή της από
ανείσπρακτα ∆ηµοτικά Τέλη και ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 61ο: «∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους του ∆ήµου µας από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ σύµφωνα µε το Ν.
4555/2018».
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ΘΕΜΑ 62ο: «∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 94.469,13 € του ∆ήµου λόγω παραγραφής
τους».
ΘΕΜΑ 63ο: «∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 16.075,16 € σε υπόχρεους του ∆ήµου µας από
τους βεβαιωτικούς καταλόγους του τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ».
ΘΕΜΑ 64ο: «∆ιαγραφή ποσού 80,00 € από το Χρηµατικό Κατάλογο 7201/2018 για παράβαση
του Τµήµατος Τροχαίας Πειραιά του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ».
ΘΕΜΑ 65ο: «∆ιαγραφή ποσού 700,00 € παράβασης του Τµήµατος Τροχαίας Πειραιά του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ».
ΘΕΜΑ 66ο: «∆ιαγραφή ποσού 40,00 € από το 7196/2018 Χρηµατικό Κατάλογο Παραβάσεων
ΚΟΚ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ».
ΘΕΜΑ 67ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.609,13 €, από τους χρηµατικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης
βεβαίωσης µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, χρώµατος, ποσού, τύπου παράβασης».
ΘΕΜΑ 68ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 440,00 €, από τους χρηµατικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης
βεβαίωσης µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, χρώµατος, ποσού, τύπου παράβασης».
ΘΕΜΑ 69ο: «∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής 7.571,00 € της εταιρίας ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ε. και ΣΙΑ
Ο.Ε, για τέλος από παράβαση κοινόχρηστων χώρων µε αριθ. εγγραφής Β/208/2012».
ΘΕΜΑ 70ο: «∆ιαγραφή συνολικού ποσού 1.145,50 €, του υπ’ αριθµ. 7321/23-10-2018
χρηµατικού καταλόγου, για την εταιρεία “ ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ”ποσού 591,82 €
και για τον κ. Χαλκιόπουλο ∆ηµήτριο ποσού 553,68 €».
ΘΕΜΑ 71ο: «∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 47,92 € λόγω είσπραξης τους µε το αριθ.
696/29-12-2017 γραµµάτιο είσπραξης».
ΘΕΜΑ 72ο: «∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών δύο (2) υπόχρεων
µετά την ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν.4178/13».
ΘΕΜΑ 73ο: «∆ιαγραφή ποσού 864,00 € που αφορά τέλος από παράβαση κοινόχρηστου
χώρου του 2016 επειδή βεβαιώθηκε λανθασµένα».
ΘΕΜΑ 74ο: «Καθιέρωση µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθµ. ΥΝΚ 6423
αυτοκίνητο επί της οδού Αποστόλη έµπροσθεν του αριθµού 61».
ΘΕΜΑ 75ο: «Καθιέρωση µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθµ. ΚΜΚ 6372
αυτοκίνητο επί της οδού Ίωνος ∆ραγούµη έναντι του αριθµού 9».
ΘΕΜΑ 76ο: «Καθιέρωση µιας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αριθµ. ΥΝΡ 4045
αυτοκίνητο επί της οδού Ακτή Μουτσοπούλου έµπροσθεν του αριθµού 37».
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ΘΕΜΑ 77ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 188/23-03-2016 Απόφασης του ∆ηµοτικού
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 ΖΗΗ 9903 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΗΜ
2863 επί της οδού Ειρήνης έµπροσθεν του αριθµού 56».
ΘΕΜΑ 78ο: «Απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού Θεάτρου
έµπροσθεν του αρ.83 και σε µήκος που δεν θα υπερβεί τα δύο µέτρα».
ΘΕΜΑ 79ο: «Έγκριση καταστροφής άχρηστου & ανακυκλώσιµου υλικού που βρίσκονται στις
αποθήκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας».
ΘΕΜΑ 80ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που ανήκει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο».

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ∆ΑΒΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς, 22-11-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ∆.Σ.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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