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Πξνο ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο
& Πξνέδξνπο ησλ Γεκ. Κνηλνηήησλ

Αξ. πξση. 49080/11-11-15

αο πξνζθαιώ λα πξνζέιζεηε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ώκαηνο πνπ ζα γίλεη ηε Γευτέρα 16-11-2015
θαη ώξα 17:00 ζην Γεκαξρείν (Πιαηεία Κνξαή) ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
ΘΔΜΑ 1ο: «Απνινγηζκόο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο».
ΘΔΜΑ 2ο: «Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ, απνινγηζηηθήο έθζεζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ηεο Γεκνηηθήο
Ραδηνθσλίαο Πεηξαηά (ΓΖ.ΡΑ.Π.)».
ΘΔΜΑ 3ο: «Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Κνηλσληθήο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Πεηξαηά (ΚΟ.Γ.Δ.Π.Α.Π.), νξηζκόο ακνηβήο εθθαζαξηζηώλ θαη έγθξηζε ή
κε ζρεδίνπ ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εηαηξείαο ΟΛ Α.Δ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ».
ΘΔΜΑ 4ο: «Οξηζκόο δύν (2) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, σο ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο
αληίζηνηρα, γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Δξγαζίαο “Παξνρή ππεξεζηώλ
επηθνηλσλίαο” θαη “Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο” γηα ηελ ππνζηήξημε θαθέινπ, γηα ηε
δηεθδίθεζε ηνπ ηίηινπ “Πεηξαηάο Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο 2021” ηνπ άξζξνπ 63 &
64 ηνπ Π.Γ. 28/80 ηνπ Ν. 3669/2008 αληίζηνηρα γηα ηε Γ/λζε Πνιηηηζκνύ».
ΘΔΜΑ 5ο: «Καηαλνκή πνζνύ 298.221,99 €, σο Γ΄ ηαθηηθή επηρνξήγεζε έηνπο 2015, ζηηο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ
Πεηξαηά γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ».
ΘΔΜΑ 6ο: «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. 579/30-10-2014 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, σο
πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ηνλ Αληηπξόεδξν, ηα κέιε ηεο πιεηνςεθίαο, ηνπο Γηεπζπληέο –
Δθπξνζώπνπο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιηθώλ Μνλάδσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά».
ΘΔΜΑ 7ο: «Παξαρώξεζε ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ, ζηνλ πεδόδξνκν ηεο πιαηείαο Κνξαή
θαη Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ, από ηελ 1/11/15 έσο ηηο 31/12/15 ζηε UNICEF, γηα ηελ πώιεζε ησλ
Υξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ».
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ΘΔΜΑ 8ο: «Έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: “ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥ/Ζ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ Α’, Β’, Γ’, Γ’ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Α.Δ. 7/2011’’, δαπάλεο 1.260.780,55€ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 1.550.760,08€ κε Φ.Π.Α.».

ΘΔΜΑ 9ο: «Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: ΣΟΠΗΚΔ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΔΜΒΑΔΗ Δ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΑ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ,
ΟΓΟΚΛΗΜΑΚΔ Α.Α.Δ. 2/2009».

ΘΔΜΑ 10ο: «Έγθξηζε αιιαγήο εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο εηδώλ ηεο “Πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
ριννηάπεηα, απηόκαησλ δηθηύσλ άξδεπζεο, δηαθνζκεηηθώλ θαηαζθεπώλ & κερ/θνπ εμνπιηζκνύ”
πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο».
ΘΔΜΑ 11ο: «Έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ “Αλαθαηαζθεπή θαη εμνπιηζκόο, πξώελ θηεξίνπ
Απνζεθώλ & Καηαζηεκάησλ ζηνλ Πεηξαηά, γηα ηε ιεηηνπξγία μελνδνρεηαθνύ θαηαιύκαηνο από ηελ
εηαηξεία ΜΔΚΣΖΜΑ Α.Δ.” , ζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο, επί ηεο νδνύ Αξηζηείδνπ 16-18 ηνπ Γήκνπ
Πεηξαηά».
ΘΔΜΑ 12ο: «Έγθξηζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηινηηθήο δξάζεο
“Δλίζρπζε αλνηθηώλ θέληξσλ εκπνξίνπ”, ζην νπνίν εληάρζεθε ν Δκπνξηθόο ύιινγνο Πεηξαηά».
ΘΔΜΑ 13ο: «Έγθξηζε αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ππνζηήξημεο-αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ
πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά νηθνλ. έηνπο από “Γεθέκβξηνο
2015-Γεθέκβξην 2016”».
ΘΔΜΑ 14ο: «Λύζε ηεο από 31-3-1999 ζύκβαζεο κίζζσζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
εθκηζζώηξηαο-ηδηνθηήηξηαο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Λόληνπ 1-7, πεξηνρή Πξνθήηε Ζιία, ζην
νπνίν ζηεγαδόηαλ ν 8νο Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο ηνπ Γήκνπ».
ΘΔΜΑ 15ο: «πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία “Κέληξν πξόιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ θαη πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο”».
ΘΔΜΑ 16ο: «Έγθξηζε αλαγθαηόηεηαο πινπνίεζεο δξάζεσλ».
ΘΔΜΑ 17ο: «Μεηάβαζε κνλνκεινύο αληηπξνζσπείαο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά ζηηο Βξπμέιιεο από 2528 Ννεκβξίνπ 2015, γηα ζπκκεηνρή ζην European Culture Forum 2015, πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο».
ΘΔΜΑ 18ο: «Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο γηα ηα 90 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ
Οιπκπηαθνύ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά ζηηο 14/12/15 θαη δηάζεζε ηεο
ζρεηηθήο πίζησζεο».
ΘΔΜΑ 19ο: «Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εηήζησλ εθδειώζεσλ “θνπήο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο
2016” γηα ηηο πέληε Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ καο θαη δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο».
ΘΔΜΑ 20ο: «Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 750 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ),
γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Γεκάξρνπ Πεηξαηά θ. Ησάλλε Μώξαιε ζηελ πξεζβεία ηεο Κίλαο, ζρεηηθά κε
ηελ ππνςεθηόηεηα ηεο πόιεο ηνπ Πεηξαηά σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο γηα ην έηνο
2021».
ΘΔΜΑ 21ο: «Έγθξηζε γελνκέλεο δαπάλεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 693,44 €, γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 28εο
Οθησβξίνπ 2015».
ΘΔΜΑ 22ο: «Έγθξηζε γελνκέλσλ δαπαλώλ 23,36 € θαη 41,27 € γηα αγνξά δάθληλσλ ζηεθαληώλ».
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ΘΔΜΑ 23ο: «Δπηζηξνθή πνζνύ 287,28 € ζηνλ θ. Κνληνύιε Γεκήηξην ηνπ Λεσλίδα, σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ, από εηζθνξά ΚΖ/1947 ςεθίζκαηνο».
ΘΔΜΑ 24ο: «Δπηζηξνθή πνζνύ 128,00 € ζηελ δηθαηνύρν θα. Κεθαιά Καιιηόπε, σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλ ».
ΘΔΜΑ 25ο: «Απνδνρή ή κε ηνπ αηηήκαηνο γνλέα γηα απαιιαγή ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηεο
κεληαίαο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο, γηα ηελ θηινμελία ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηνλ 22ν Βξεθ/θό ηαζκό ηνπ
Γήκνπ καο γηα ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2015 - 2016»
ΘΔΜΑ 26ο: «Παξαρώξεζε κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ην ππ’ αξηζκ. ΤΝΡ-2958
απηνθίλεην επί ηεο νδνύ Κιεηζόβεο έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο κε αξ. 39».
ΘΔΜΑ 27ο: «Παξαρώξεζε κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ην ππ’ αξηζκ. ΤΝΚ-8784
απηνθίλεην επί ηεο νδνύ Αιεμάλδξνπ νύηζνπ έλαληη ηεο ηδηνθηεζίαο κε αξ. 8».
ΘΔΜΑ 28ο: «Παξαρώξεζε κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ην ππ’ αξηζκ. ΗΒΒ-5314
απηνθίλεην επί ηεο νδνύ Π. Μαπξνκηράιε έκπξνζζελ ηνπ αξ. 140».
ΘΔΜΑ 29ο: «Παξαρώξεζε κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ γηα ην ππ’ αξηζκ. ΤΝΤ-9498
απηνθίλεην επί ηεο Αθηήο Μνπηζνπνύινπ έκπξνζζελ ηνπ αξ. 64».
ΘΔΜΑ 30ο: «Καηαζηξνθή άρξεζηνπ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Γξαγάηζε 12 (Κεληξηθό
Γεκαξρείν)».
ΘΔΜΑ 31ο: «Καηαζηξνθή άρξεζηνπ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηo ρώξν θάησ από ηελ θεξθίδα ηνπ
Βεάθεηνπ Θεάηξνπ».
ΘΔΜΑ 32ο: «Καηαζηξνθή άρξεζηνπ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Θεβώλ 50».

O ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΓΔΩΡΓΙΟ Κ. ΓΑΒΑΚΗ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Πεηξαηάο 13-11-15
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜ. Γ..
ΑΝΓΡΔΑ ΦΗΝΟΚΑΛΗΩΣΑΚΖ
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