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Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους
& Προέδρους των Δημ. Κοινοτήτων

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 20-3-2017
και ώρα 17:00 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 όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη
συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά Ν. Αττικής με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει».
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) κ. Καλογερόγιαννη Αντωνίου μετά την παραίτησή του
από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των δύο
Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος
2017».
ΘΕΜΑ 6ο: «Μείωση μισθώματος, της μισθώτριας ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Ε.Ε., κατά 20% για
ένα έτος, για το δημοτικό κατάστημα αριθμ. 13/2 ισόγειο βιβλιοπωλείο, που βρίσκεται επί της οδού
Φίλωνος 31».
ΘΕΜΑ 7ο: «Μείωση μισθωμάτων των μισθωτών Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου μας: α)
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και β) ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο
“BENEFIT”, κατά 20% για ένα έτος».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑ 9ο: «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για παροχή
ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες μέσω της λειτουργίας των Δημοτικών Πολυιατρείων».
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων της ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού Πρασίνου και πέντε (5) ατόμων της ειδικότητας ΔΕ Κηπουρών με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρόσληψης ενενήντα τεσσάρων (94) συνολικά ατόμων με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας έντεκα μηνών), για την αντιμετώπιση
εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 12ο: «Σύσταση τριών (3) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 213/2016 αμετάκλητη απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».
ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με τη με αριθμό 212/2016 αμετάκλητη απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».
ΘΕΜΑ 14ο: «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ποσού 1.117,14 €, για αμοιβή της φοιτήτριας του Τμήματος Προσχολικής
Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την πρακτική της
άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών».
ΘΕΜΑ 16ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου “Ανάπλαση και αναβάθμιση
παραλιακού μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε.5/2012” έως την 31η Ιουλίου 2017».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση σε παιδικόβρεφονηπιακό σταθμό κτηρίου Δηλαβέρη».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου
επί των οδών Β. Γεωργίου Β΄10 και Βούλγαρη 155 για την μετατροπή του σε ΚΑΠΗ».
ΘΕΜΑ 19ο: «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση χρήσης χώρου, στον 1ο όροφο του Ε.Ν.Κ. Πειραιά (Πύργος), για
βέλτιστη ανάπτυξη των υπηρεσιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού».
ΘΕΜΑ 21ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου της κας Χαρισούλη Ελένης, που βρίσκεται επί της
οδού Αγ. Ελευθερίου αρ. 49-51».
ΘΕΜΑ 22ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου
Ελευθερίου & Σάμου».
ΘΕΜΑ 23ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακτής
Καλλιμασιώτη & Κόνωνος».
ΘΕΜΑ 24ο: «Χωροθέτηση τεσσάρων περιπτέρων ως εξής: 1) Λεωφ. Παπαναστασίου έναντι αρ.
21, 2) Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ.5 & Νοταρά, 3) Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 13 & 4) Ακτή
Μουτσοπούλου έναντι αρ. 50».
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ΘΕΜΑ 25ο: «Μετατόπιση–χωροθέτηση περιπτέρου του κ. Παναγιωτόπουλου Ματθαίου, επί της
οδού Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου».
ΘΕΜΑ 26ο: «Μετατόπιση – χωροθέτηση δύο περιπτέρων, ως εξής : 1) Από την Ακτή Ποσειδώνος
αρ. 2 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38, & 2) Από την οδό Γούναρη αρ. 2 επί της Ακτής
Μιαούλη αρ. 17-19».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση μη μετατόπισης–χωροθέτησης περιπτέρου του κ. Μουτάφη Χρήστου, από τη
συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου & Θηβών 15, στη συμβολή των οδών Μαρίας Χατζηκυριακού &
Ιακώβου Ράλλη».
ΘΕΜΑ 28ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου του περιπτέρου (Ε11) της κας
Σταθοπούλου Μαριάνθης, επί της οδού Παλαμηδίου 58 και κατάργηση της θέσης».
ΘΕΜΑ 29ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου του περιπτέρου (Γ13) του κ.
Ρούσσαλη Παρασκευά, επί της οδού Τζαβέλλα 88 και κατάργηση της θέσης».
ΘΕΜΑ 30ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων των περιπτέρων 1) Β61 της
Κατσούλη-Λαμπρίτου Παρασκευής, Ακτή Ποσειδώνος 2 & 2) Β84 της Λυμπεράτου Κόμησσας,
Ακτή Μιαούλη 11-13Α και κατάργηση των θέσεων».
ΘΕΜΑ 31ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο
Δήμο Πειραιά, τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και τον ορισμό υπευθύνου».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση κατάστασης των εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες
ενημέρωσης έτους 2017».
ΘΕΜΑ 33ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών,
σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής του Πάσχα»
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του
Βελγίου από 22/3/2017 έως 23/3/2017 για τα εγκαίνια του Γραφείου Εκπροσώπησης της
Περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000,00 €».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη της
Οδησσού, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25 η Μαρτίου στην
Οδησσό».
ΘΕΜΑ 37ο: «Λήψη απόφασης για την επίσκεψη του Δημάρχου του Δήμου Qingdao της Κίνας στις
27/03/2017 με ενδεκαμελή αντιπροσωπεία, στην οποία θα παρατεθεί γεύμα και διάθεση πίστωσης
μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση αγοράς στεφάνων για τακτικές (μόνο κατάθεση στεφάνου από το Δήμαρχο)
και έκτακτες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει σε αυτές, για το έτος 2017 και
διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 700,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».
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ΘΕΜΑ 39ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ 46/18-01-2017 απόφ Δημ. Συμβουλίου που αφορά
στην αγορά στεφανιών για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ. του Δήμου έτους
2017, προκειμένου να αναφερθεί ο αριθμός των στεφάνων για κάθε μία από τις εκδηλώσεις».
ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 3.941,96 €, που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών
δώρων φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το Δήμο καθώς επίσης και για
τις συναντήσεις του Δημάρχου στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2017 και διάθεση της
σχετικής πίστωσης».
ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνημόσυνου των Πνιγέντων–Φονευθέντων Εμπορικού
Ναυτικού και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 222,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνημόσυνου των αποβιωσάντων Δωρητών–Ευεργετών της
πόλης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 222,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση ή μη των αιτημάτων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ για την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων ατελώς,
για την πραγματοποίηση πασχαλινών BAZAAR».
ΘΕΜΑ 44ο: «Ακύρωση χρηματικών καταλόγων έτους 2015-2016, που αφορούν στις εγγραφές των
μισθωμάτων του μισθωτή, καταστήματος της Ιωννιδείου Σχολής, Τριανταφυλλίδη Άρη, για τους
μήνες Μάρτιος 2015 έως Δεκέμβριος 2016, προκειμένου να επανεκδοθούν επί το ορθόν».
ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή ποσοστού χρέωσης και προσαυξήσεων επ’ ονόματι Γρηγοριάδου Βασιλική
του Σταύρου, για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Παπαστράτου 76 από τους Βεβαιωτικούς
Χρημ. Καταλ. 1373/2007 ποσού 1.339,50 €, 348/2007 ποσού 294,69 € και 1774/2007 ποσού 133,95
€, που αφορούν στην κατασκευή αγωγού για το συγκεκριμένο ακίνητο σε ποσοστό 55,2%,
προκειμένου να επαναβεβαιωθούν στην Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου κόρη της θανούσας
Μεγαλοοικονόμου Ελένης».
ΘΕΜΑ 46ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6147/2017 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της
βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής, που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης
κατασκευής στην πολυκατοικία, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 93, φερόμενης ιδιοκτησίας
Μάκου Μαρίας (creative stores)».
ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού βεβαιωμένου
ποσού 160,00 €, που έχουν εξοφληθεί και στον με αριθ. 5148/10-01-2017 βεβαιωτικό κατάλογο
είναι ανεξόφλητες».
ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή οφειλών δημοτών συνολικού ποσού 8.989,13 €, που έχουν εξοφληθεί, όπως
διαπιστώθηκε από έλεγχο των χειρόγραφων χρηματικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 49ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 872,49 € 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».
ΘΕΜΑ 50ο: «Επιβολή προστίμου ύψους 3.521,64 € στον κ. Φωτόπουλο Ιωάννη, διαχειριστή της
εταιρείας Ιωάννης Ευθ. Φωτόπουλος & Σια Ο.Ε., για διαφήμιση υπό μορφή διαφημιστικής
επιγραφής, σε ταράτσα κτιρίου επί της οδού Δ. Γούναρη 29».
ΘΕΜΑ 51ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΗΟ-5895 αυτοκίνητο
επί της οδού Καλαμών έμπροσθεν του αρ. 80Α».
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ΘΕΜΑ 52ο: «Υλοτομία ενός δέντρου αϊλάνθου στην οδό Πατρών έναντι αρ.123».
ΘΕΜΑ 53ο: «Υλοτομία ενός δέντρου λεύκας επί της οδού Δωδεκανήσου 28 έμπροσθεν του
Γυμνασίου Καμινίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 16-3-17
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ
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