
       

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,    10    Ιανουαρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  1489/41 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, 

Μπουρδάκου Κυριακή. 
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η
 συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, 

Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης 

Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, 

Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν 

Χαρουτιούν. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει 

την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 57,31 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την εκµίσθωση ετήσιας 
γραµµατοθυρίδας. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής 
Υδραυλικών – Αποχ/κών Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων,  
έτους 2019 Σ.Ε. 2/2019», προϋπολογισµού 161.289,86 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δηµοτικών 
κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθµών Α.Α. 1/2019» προϋπολογισµού δαπάνης 
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403.225,81 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιµής, για την εκπόνηση της µελέτης: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 
δηµοτικής βιβλιοθήκης» προϋπολογισµού δαπάνης 58.829,40 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας Παροχής Υπηρεσίας «Εργασία για 

την πιστοποίηση Παιδικών Χαρών» κατά τέσσερις (4) µήνες. 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Συζήτηση σχετικά µε τον εξώδικο ή µη συµβιβασµό σχετικά µε την καταβολή 

αποζηµίωσης στον κ. Νικόλαο ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗ, για ζηµία που υπέστη το µε αριθµό 

κυκλοφορίας ΖΥΚ 6878 Ι.Χ αυτοκίνητό του εξαιτίας λακκούβας που εφίστατο στο 

οδόστρωµα στη συµβολή των οδών Αιτωλικού και Ροδόπης.  
 

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου σύµβασης της προµήθειας αµόλυβδης βενζίνης 
για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου µας έτους 2018 – 2019 κατά τρείς (3) µήνες. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.199,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  που   

αφορά Χριστουγεννιάτικα εδέσµατα των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και 
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ: 10
ο
 : Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης του 

συµµετέχοντα που έλαβε το Α βραβείο στο σύνθετο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό 

προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί 
των οδών Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου, προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € 

πλέον Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05 € πλέον Φ.Π.Α.  

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:  ∆ιαγραφή ποσού 3.000,00 € που αφορά µέρος ταµειακά βεβαιωµένου προστίµου 

µετά από την µε αριθµ 724/2019 απόφαση ∆.Σ.  

 

ΘΕΜΑ 12
ο
:  ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών µετά την ρύθµισή 

τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1014/2011 , Ν. 4178/1013 & Ν. 4495/2017.  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
:  ∆ιαγραφή ποσών που µεταφέρθηκαν εκ παραδροµής στο µηχανογραφικό 

σύστηµα του ∆ήµου ενώ είχαν εξοφληθεί. 
  

ΘΕΜΑ 14
ο
:  ∆ιαγραφή ποσού 177,78 € ταµειακά βεβαιωµένης οφειλής υπόχρεου (19238) από 

έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης λόγω λανθασµένης δέσµευσης.  
 

ΘΕΜΑ 15
ο
:  ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 929,08 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις 
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
:  ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 2.370,00 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις 
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες 
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ΘΕΜΑ 17
ο
:  ∆ιαγραφή τριών βεβαιωµένων παραβάσεων συνολικού ποσού 134,50 € που 

αφορούν σε παράνοµη στάθµευση των µε αρ. κυκλοφορίας ΙΖΡ6694 και ΥΡΙ33300 

οχηµάτων, λόγω  λάθους στο ποσό που αναγράφεται επί των Πράξεων Βεβαίωσης 
Παράβασης. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
:  ∆ιαγραφή µίας βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ  συνολικού ποσού 40,00 €  η οποία 

εκδόθηκε µε οφειλέτη την ιδιοκτήτρια του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΒΙ 6251 οχήµατος. 
 

ΘΕΜΑ 19
ο
:  ∆ιαγραφή µίας βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ  συνολικού ποσού 80,00 €  η οποία 

εκδόθηκε µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αριθµ. κυκλοφορίας ΥΙΙ6521 οχήµατος. 
 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε 

την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της  υπηρεσίας: «Μεταφορά 

υπηρεσιών», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: α) Συµµόρφωση στην 1471/2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία ακυρώνεται η 445/2019 απόφαση της Ο.Ε. 

που αφορά στην κατακύρωση του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: «Απολυµάνσεις – 

Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και 
ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ & 

β) Μερική ανάκληση της µε αριθµ. 324/2019 ως προς το σηµείο 4 του αποφασιστικού 

που αναδεικνύει την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισµού.  

 

ΘΕΜΑ 22
Ο

 : Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: 
«Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών 
κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από 

τη λήψη της µε αριθµ. 1471/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α 

00.6711.01 του ποσού των 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες εκατόν 
σαράντα  ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως ∆΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2019, στις 
Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων ». 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη 2

ου
 ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Εργασίες Συντήρησης και 

Επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο». 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη 2

ου
 ΑΠΕ και 2

ης
 συµπληρωµατικής σύµβασης για το έργο 

«Συντηρήσεις και Επισκευές ∆ιατηρητέων Κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς της 

Αντιδηµάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη, στο Βερολίνο, στα πλαίσια του έργου 
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«Datavaults», στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, από  19/01/2020 έως 
23/01/2020».  

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.700,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.26  του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 
2020 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, για τη µετάβαση του 

ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου Πειραιά στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου 

“Datavaults”, στο Βερολίνο της Γερµανίας, από 21 έως 23 Ιανουαρίου 2020.  

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.25  του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 
2020 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, για τη µετάβαση του  

ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στο Cities Forum 2020, στα 

πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, από 30 

έως 31 Ιανουαρίου 2020.   

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.30.6422.15 του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού 

έτους 2020 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κου Συριανού ∆ηµήτριου, για τη 

µετάβαση στο Matosinhos της Πορτογαλίας για τη Συµµετοχή του στη διακρατική 

συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο «BLUACT”, στο πλαίσιο τoυ 

προγράµµατος URABCT από 26/01/2020 έως 30/01/2020. .   

 

ΘΕΜΑ 30
ο
:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 350,00 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α. 

10.6422.03  του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 
2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Σταµατίνας Τσιτσινάκη που αφόρα τα 

έξοδα µετακίνησης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου µας κας Εµµανουήλ Μαρίας 
προκειµένου να παραστεί σε δικαστήριο στην Θεσσαλονίκη, που αφορά την αγωγή Της 
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «BRINX (ΜΠΡΙΝΞ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.070,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.1217.17 του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 
2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Σωτηρίου Βασιλικής, για τη µετάβαση 

στην Κωνσταντινούπολη για τη Συµµετοχή στο πρόγραµµα ΜΙΝΕ-ΕΜΙ από 

20/01/2020 έως 24/01/2020.    

 

ΘΕΜΑ 32
ο
:  Έγκριση ή µη µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς του ειδικού 

συνεργάτη του ∆ήµου κου Αγγελετάκη Γεράσιµου, στα πλαίσια του προγράµµατος 
«ΜΙΝΕ-ΕΜΙ» στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, από  

20/01/2020 έως 24/01/2020».  

 

ΘΕΜΑ 33
Ο

 :Έγκριση ή µη µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς της 
Αντιδηµάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη, στο Πόρτο, στα πλαίσια του φόρουµ «CITIES 

FORUM 20210», στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, από  29/01/2020 έως 
33/01/2020».  
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ΘΕΜΑ 34
Ο

 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.431,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.1217.17 του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 
2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Πατέρου Πολύµνιας, για τη µετάβαση 

στο Πόρτο, στα πλαίσια του φόρουµ «CITIES FORUM 20210», στο οποίο συµµετέχει 
ο ∆ήµος Πειραιά, από  29/01/2020 έως 33/01/2020».  

 

  

      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                           ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                         ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 

ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ. 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 

 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.gr για τις 

συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 

 

Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  

2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

11. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού 

12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

15. ∆/νση ∆ιοίκησης 

16. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης 

17. ∆/νση Πληροφορικής 

18. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 

 


