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         ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ              Πειραιάς,  14 ∆εκεµβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                         Αρ. Πρωτ. 57772 / 1195 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

       59
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 Παρασκευή 

18/12/2020 και ώρα 13:00, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, τις µε αρ. 

40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών & 

Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704), 

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
: Αποδοχή ή µη της ΙΒ΄ Κατανοµής ΚΑΠ, ποσού ύψους 1.433.560,78 € βάσει της 

απόφασης µε αρ. 74303/4-11-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: Ψ4ΥΧ46ΜΤΛ6-ΜΜΦ). 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ΄ αριθµ. 583/1-9-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική Προβολή 

∆ήµου Πειραιά). 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Ακύρωση της µε αρ. 212/13-3-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ( Υποβολή 

Λογαριασµού Εσόδων- Εξόδων µηνός ∆εκεµβρίου 2019), λόγω νέων ευρηµάτων που 

προέκυψαν σε συνεργασία µε την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton. 

 
ΘΕΜΑ 4

ο
: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός ∆εκεµβρίου 2019.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Χωροθέτησης και Βελτιστοποίησης- Υπηρεσία Χωροθέτησης 

και Βελτιστοποίησης Θέσης Κάδων Απορριµάτων στις κοινότητες Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ του 

∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την διενέργεια ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένο σύστηµα 

διαχείρισης προορισµού» ¨ ΟΠΣ 5041839¨ στο πλαίσιο της Πράξης : «Προορισµός Πειραιάς 

( Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης 

του Πειραιά ως διεθνούς εµβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηµατικού 

προορισµού (Piraeus place granting and management)- Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, 

Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών» ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την 

τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & 

Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Λήψη απόφασης σχετικά µε την µείωση ή µη του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων 

χώρων έως 50% σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 65 του Ν. 4688/2020. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων µηνός Νοεµβρίου 2020, λόγω COVID-19 και συµψηφισµό µε άλλες οφειλές.  

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων µηνός Απριλίου 2020, λόγω COVID-19 και συµψηφισµό µε άλλες οφειλές. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση ή µη παράτασης της µελέτης: « Εκπόνηση µελετών στα πλαίσια του 

Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στο 

βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου » κατά δύο (2) µήνες, 

δηλαδή έως 5-4-2021.  

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας ΓΚΟΥΦΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, που 

αφορά ατύχηµα που έγινε επί του πεζοδροµίου της οδού Κλεισόβης αρ. 133, λόγω φθοράς του 

πεζοδροµίου (σπασµένη πλάκα). 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη της υπηρεσίας 

«Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά» ¨ΟΠΣ 5044797¨ στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση και 

Ψηφιακή- ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του 

Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 120.967,74 € 

πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 14

ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4573/2020, ποσού 

52.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6321.01 , 20.6322.01 & 20.6323.01 του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 760/2020 απόφαση της 
Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και αφορά την πληρωµή 
τελών κυκλοφορίας επιβατηγών και φορτηγών οχηµάτων και λοιπών τελών κυκλοφορίας 
του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, σχεδιασµού υλικού επικοινωνίας και 

εξειδίκευση δαπάνης για την Πράξη µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800, ¨ Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης 

Προορισµού της Πόλης του Πειραιά¨ του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες και 

∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 του Ε.Π. 

«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 6.200,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 462/29-11-2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Συγγραφή κειµένων 

και δηµοσιογραφική επιµέλεια κειµένων στην ελληνική γλώσσα). 
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ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2021 της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π). 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση Ισολογισµού και Απολογιστικής Έκθεσης οικονοµικού έτους 2019 της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π). 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κου Σιγαλάκου Κυριάκου 

ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 12/01/2021, ή 

σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 40 του Ν. 4735/2020 σε 

συνδυασµό µε το αρ. 52 του Ν. 4674/2020. 
 
ΘΕΜΑ 21

ο
: Έγκριση ή µη προµήθειας και τοποθέτησης δύο φωτιζόµενων, τρισδιάστατων επιγραφών 

στην είσοδο της πόλης του ∆ήµου Πειραιά και στο Πασαλιµάνι, στο πλαίσιο της τουριστικής 
προβολής του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη κατάθεσης στεφάνων των µνηµόσυνων : α) του Ήρωα Αντιναυάρχου 

Παναγιώτη Βλαχάκου, β) του Βοµβαρδισµού της πόλης του Πειραιά και εξειδίκευση 

πίστωσης.   
                

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Προέλεγχος του ισολογισµού του ∆ήµου, του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης µε 

το προσάρτηµά του και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,  λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο: «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης 

ανάγκης ∆΄ φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 38.631,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

(6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας « Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ε΄) για τις 

ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
Α
 περ. β του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

                                                                                                 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). 
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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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10.  ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

11. ∆/νση  Οικονοµικών Υπηρεσιών 

12. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

13. ∆/νση Πληροφορικής 

14. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

16. ∆/νση ∆ιοίκησης 

17. ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών & ∆ηµόσιας Υγείας 

18. ∆Η.ΡΑ.Π 

 


