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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ∆ΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. πρωτ.
3539

1η
Πειραιάς

11-1-08

Προς τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κ……………………………..

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώµατος που θα γίνει την Τετάρτη 16-1-08
και ώρα 17:00 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: «Συζήτηση για θέµατα του Ο.Λ.Π. σε σχέση µε το ∆ήµο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισµός τεσσάρων (4) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών για την συγκρότηση των δύο
Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών µε συµβιβασµό για το έτος 2008».
ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών και εργασιών για το έτος 2008
µέχρι του ποσού 2.935,00 €, µε τον ορισµό δύο δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους».
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αριθµό 780/31-10-07 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, που αφορά στην αναπροσαρµογή χρήσης και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».
ΘΕΜΑ 5ο: «Μερική αναµόρφωση του προϋπ/σµού του Β2΄ ΚΑΠΗ οικον. έτους 2007».
ΘΕΜΑ 6ο: «Μερική αναµόρφωση του προϋπ/σµού του Ε1΄ ΚΑΠΗ οικον. έτους 2007».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του προϋπ/σµού του Β2΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Πειραιά οικον. έτους 2008».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του προϋπ/σµού του ∆2΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Πειραιά οικον. έτους 2008».
ΘΕΜΑ 9ο: «Ανασυγκρότηση του ∆.Σ. της ∆ΗΡΑΠ».
ΘΕΜΑ 10ο: «Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ οικον. έτους 2007».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του απολογισµού του Ε1΄ ΚΑΠΗ οικον. έτους 2006».
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για αγορά-απαλλοτρίωση οικοπεδικής έκτασης 40.000 τ.µ. στην
περιοχή του Ε΄ ∆ηµ. ∆ιαµ/τος και συγκεκριµένα στα όρια που καθορίζονται από τις οδούς
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ-ΨΑΡΡΩΝ & ΜΕΘΩΝΗΣ αξίας 20.000.000 € περίπου για τη
δηµιουργία χώρων πρασίνου, αθλητισµού και αναψυχής».
ΘΕΜΑ 13ο: «Λύση της σχέσης έµµισθης εντολής της δικηγόρου παρ΄ Αρείω Σταµατίνας Φωτίου
του Αριστείδη λόγω συνταξιοδότησης».
ΘΕΜΑ 14ο: «Παράταση σύµβασης για τα ελαστικά, επίσωτρα, και αεροθαλάµους για τα οχήµατα
του ∆ήµου Πειραιά µε την εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΕ».
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ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Γ΄, ∆΄, Ε΄ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α.Α.Ε. 2/2002, που η συνολική δαπάνη του
αφαιρούµενης της έκπτωσης από 14,30% του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 849.724,57 € πλέον
ΦΠΑ χωρίς διαφοροποίηση της δαπάνης από τον 1ο Α.Π.Ε.».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για το έτος 2006, που η δαπάνη του παραµένει στο εγκριθέν ποσό
µε το 1ο Α.Π.Ε. των 578.700,55 € πλέον ΦΠΑ 19% ποσού 109.953,10 € ήτοι συνολικής δαπάνης
688.653,65 € και παράταση περαίωσης εργασιών κατά ένα µήνα από την έγκριση του παρόντος 2ου
Α.Π.Ε.».
ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση µελέτης για την εκτέλεση του έργου: <Συντήρηση και απόφραξη φρεατίων
υδροσυλλογής οµβρίων ΑΜ 10/08 (µε αυτεπιστασία)».
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανάπλαση πρασίνου στην πλατεία Κανάρη».
ΘΕΜΑ 19ο: «Απόρριψη της συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου και του κ.
Παπαδόπουλου Θεόδωρου».
ΘΕΜΑ 20ο: «Συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας Κ.
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΕΒΕ µε την παραίτηση της εταιρείας από το ποσό των τόκων που δικαιούται από
οφειλές που αφορούν εργασίες καθαρισµού της πόλης».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.948,92 € σε βάρος του Κ.Α. 00 6434.01 του
προϋπ/σµού του ∆ήµου οικον. έτους 2007 για µπουφέ που παρέθεσε ο ∆ήµος µας στις 14-12-07
κατά τη συνεδρίαση ψήφισης του προϋπολογισµού έτους 2008».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση αγοράς α) (6) αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο: ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΤΩΝ
ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, β) (20) αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο: ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και γ) (5) αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ΓΕΝΙΚΑ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».

ΘΕΜΑ 23ο : «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος στον πιο κάτω:
α/α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Γ. ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 41

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΑΜΙΓΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37)
Η/Υ
ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΩΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΑΤΑΡΙΟΥ
ΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΜΑ 24ο : «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος στην πιο κάτω:
α/α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ 15
ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36)
Η/Υ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ
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ΘΕΜΑ 25ο : «∆ιόρθωση ποσού της υπ΄ αριθµ. 656/2007 εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο
αγωγών αποχέτευσης, για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Κουµουνδούρου 176, στο όνοµα
Μενουδάκου-Κονταξή αντί του ποσού 831,03 € που µεταβάλλεται στο ορθό 707,26 €».
ΘΕΜΑ 26ο : «∆ιόρθωση της υπ΄ αριθµ. 811/21-11-07 απόφασης ∆.Σ. µόνο ως προς την παράγραφο
2 γιατί εκ παραδροµής ανεγράφη 477/05 η εγγραφή αντί του ορθού 477/07».
ΘΕΜΑ 27ο : «∆ιαγραφές χρεών: 1) της υπ΄ αριθµ. 462/05 χρέωσης για ποσό 1.573,84 €, 2) της υπ΄
αριθµ. 69/06 χρέωσης για ποσό 885,80 €, 3) της υπ΄ αριθµ. 976/07 χρέωσης για ποσό 299,16 €, 4)
της υπ΄ αριθµ. 326/07 χρέωσης για ποσό 76,90 €, 5) της υπ΄ αριθµ. 327/07 χρέωσης για ποσό 76,90
€ και 6) της υπ΄ αριθµ. 328/07 χρέωσης για ποσό 76,90 €».
ΘΕΜΑ 28ο : «Παραχώρηση µιας (1) θέσης στάθµευσης για το ΥΝΙ-2909 αναπηρικό αυτοκίνητο της
κ. ΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ και κ. ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για την εξυπηρέτηση του ανάπηρου τέκνου της
ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ επί της ΣΚΡΑ 14».
ΘΕΜΑ 29ο : «Παραχώρηση µιας (1) θέσης στάθµευσης για το ΖΖΕ-4043 αυτοκίνητο του κ.
ΦΥΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ επί της οδού ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έµπροσθεν του αρ. 157».
ΘΕΜΑ 30ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται αποθηκευµένο στο ∆΄ ∆ηµ.
∆ιαµέρισµα».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΕΣΒΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 11-1-08
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ∆.Σ.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

