
               
                 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  23 Οκτωβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
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 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. 

 

      49
η
 συνεδρίαση 

    µε τηλεδιάσκεψη Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, 

Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης 

Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, 

Κατσαφάδος Ιωάννης, Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν 

Χαρουτιούν. 

 

  Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη  

27/10/2020 και ώρα 11:30, σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής 

του», το άρθρο 60 παρ. 1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 68/Α/20-

3-2020 ) «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση 

της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», την µε αρ. 20930/31-3-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών, Εσωτερικών & Επικρατείας και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
:. Χορήγηση ή µη παράτασης «Περιόδου Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθµισης» 

στην ένωση εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.- GLOBILED ΜΕΠΕ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. Α 423/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Α1 Ακυρωτικό). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α 694/2020 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η’ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Άσκηση ή µη πρόσθετης παρέµβασης σε εκκρεµή δίκη για την άρση ρυµοτοµικής 

απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά στη θέση Καραβά επιφανείας 
10.188,52 τετραγωνικών µέτρων. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη παράστασης δικηγόρου του ∆ήµου µας κατά την δικάσιµο της 11-

11-2020, ενώπιον του Αρείου Πάγου προς συζήτηση Αιτήσεως περί διόρθωσης – 

συµπλήρωσης, της εταιρείας «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε», κατά των υπ’ αριθµ. 2034/2019, 1339/19, 1476/19, 1705/19, 

1725/2019,  184/19, 2409/19, 2533/19 και 618/19 αποφάσεων του Α’ Πενταµελούς 

Εφετείου Αθηνών . 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  µε αριθµό 3852/2020, ποσού 

30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 653/2020 απόφαση της Ο.Ε.,  στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου 

µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την προµήθεια ταχυδροµικών τελών 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Ακύρωση της 627/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση γενόµενης 

δαπάνης ποσού 1.860,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  σε εκτέλεση της υπ’ 

αριθµ. 487/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική προβολή ∆ήµου 

Πειραιά στον τουριστικό οδηγό «Atenas en el Bolsillo» εξ αιτίας της ακύρωσης του υπ’ 

αριθµ. 345/3-8-2020 σχετικού τιµολογίου. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη απόφασης για τον καθορισµό των ειδικοτήτων πενήντα (50) ατόµων 

των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 

Χρόνου, µε την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./143/15457/30-9-2020 απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει». 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α 

15.8117.03 του ποσού των 43.445,01 € (Σαράντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε 
ευρώ και ένα λεπτό) από τα έσοδα του κληροδοτήµατος G. KELLIS,  στις σχολικές 
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των ειδικών τρεχουσών αναγκών των σχολικών µονάδων 

αρµοδιότητας τους. 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια: «Προµήθεια και 

εγκατάσταση υλικών εξοπλισµού σιντριβανιών», σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 

προσφορών του  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες  του εργατοτεχνικού 

προσωπικού  του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 360.222,10 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για τον ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό για το έργο: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών 

Υπηρεσιών  µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά», στο 

πλαίσιο της πράξης «∆ιερεύνηση της πρόσβασης των Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες 
και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης –

Ανάπτυξης ∆ικτύων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε   Πολυκαναλική Πρόσβαση 

των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά»,   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 

2014-2020) (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο NIS 5051050) προϋπολογισµού δαπάνης 
2.419.354,84 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 



 3 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του 1
ου

 Συγκριτικού Πίνακα της Εργασίας «Αποξήλωση, Επισκευή 

και Επανατοποθέτηση Στεγάστρων Στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας», αναδόχου 

«ΤΕΜΑΡ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜ)» προϋπολογισµού 20.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη του 2
ου

 Συγκριτικού Πίνακα της Εργασίας: «Εργασία κλάδευσης 
δένδρων» συµβατικής δαπάνης 58.200,00 € πλέον Φ.Π.Α 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη του 1
ου

  ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων στη Θηβών 50». 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθµιση 

Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε 5/2012» κατά τρείς (3) µήνες, ήτοι έως 
την 31

η
 Ιανουαρίου 2021 (31-1-2021). 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 24.614,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 488/2020 απόφασης της Ο.Ε  για τις υπηρεσίες οργάνωσης και 
συντονισµού της διαφηµιστικής εκστρατείας για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων 

«Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά.  

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 476,16 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 290/2020 απόφασης της Ο.Ε. για τις υπηρεσίες οργάνωσης και 
συντονισµού της διαφηµιστικής εκστρατείας για αγορά αναµνηστικών δώρων.  

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  1.860,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 487/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική 

προβολή του ∆ήµου Πειραιά στον τουριστικό οδηγό «Atenas en el Bolsillo»). 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  1.190,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 141/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
(Φωταγώγηση του ∆ηµοτικού Θεάτρου στο πλαίσιο της  ευρωπαϊκής εβδοµάδας 
αφιερωµένη στην ∆υσλεξία).  

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  1.240,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 92/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµοσίευση 

ολοσέλιδων καταχωρήσεων στο περιοδικό IRUN MAG)  

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  62,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (στεφάνι 
τρίποδο). 

  

ΘΕΜΑ 24
ο
: Τροποποίηση ή µη της 15655/17-3-2020 σύµβασης που αφορά την «Παροχή 

υπηρεσιών µεταφοράς αρχείων και επίπλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, ετών 2019-2020» 

συµβατικής δαπάνης  52.971,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) κατά 7.029,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

ώστε ο συνολικός προϋπολογισµός της τροποποιηµένης σύµβασης να διαµορφωθεί στο 

ποσό των 60.000,00 πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Άσκηση ή µη πρόσθετης παρέµβασης υπέρ της υπό εκκαθάριση ∆ΕΠΕΠ και κατά 

των Βασιλείου Γεραµά,  Σουλτάνας Μεγαλοκονόµου και Μαρίας Μιχαλακοπούλου πρώην 

εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 
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ΘΕΜΑ 26
ο
:  Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ», κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 4-1-2021.  

 

 

                         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                        ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ  

                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

  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 Πληροφορικής 

10. ∆/νση ∆ιοίκησης 

11.  ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

12.  ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

13.  ∆/νση  Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 

14.  ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού 

15.  ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών & ∆ηµόσιας Υγείας 

16.  ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

18. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ 

 

 

 

 

 

 

       

 


