
 

                       

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  17 Σεπτεµβρίου  2021    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ.  38113  /  917  

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. 

       38
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 στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Τετάρτη 22 Σεπτεµβρίου και ώρα 12:00, 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
: Έγκριση ή µη υποβολής αιτήµατος τροποποίησης : α) του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και 

β) της απόφασης Ένταξης για το έργο «∆ΙΟΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ- ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ» µε M.I.S. 

5050534 στα πλαίσια της χρηµατοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη ένταξης οφειλών, ποσού 115.744,29 €  του οφειλέτη µε κωδ. ΚΥΕ-936 στην 

ρύθµιση του Ν. 4674/2020. 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των ειδικοτήτων των δύο ατόµων, των οποίων 

εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του ν. 4325/2015. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, για την πληρωµή τελών µεταβίβασης και 

παράβολο ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, µε χρέωση στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗ. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ.  4106/2021, ποσού 

7.445,01 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 754/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου 

µας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την επαύξηση ισχύος παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

αντικατάστασης καλωδίων και τοποθέτηση νέου στύλου. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ.  3003/2021, ποσού 80,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 513/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας 

ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για την για την πληρωµή στο Τεχνικό  Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

ανταποδοτικών τελών (e-άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, που 

αφορούν υλοτόµηση τεσσάρων (4) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του 

∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Αποδοχή ή µη ∆ωρεάς εκ µέρους της εταιρείας «ECOELASTIKA Α.Ε.» που αφορά 

στην κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο 2ο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά.  

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Καναβάρη Αντωνίου, 

σχετικά µε αποζηµίωση, που αφορά τις υλικές ζηµίες (φθορές στα ελαστικά) που υπέστη το 

Ι.Χ αυτοκίνητό του µε αριθµό ΙΗΙ 5856, επί της οδού ∆ράµας πλησίον της συµβολής της µε 

την οδό Ψαρρών. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Χαρτί 

πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου των ετών 2021-2023», προϋπολογισµού δαπάνης 91.800,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας: « Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου των ετών 2021-2023», προϋπολογισµού δαπάνης 

91.800,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συζήτηση σχετικά µε τον επαναληπτικό δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό 

διαγωνισµό, που αφορά τη µίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών Αγ. 

∆ιονυσίου- Καλοκαιρινού - Πέτρου Ράλλη - 25
ης

 Μαρτίου - Λεωφόρο Θηβών, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση των σχολικών µονάδων 3
ο
 ΕΠΑΛ, 7

ο
 Εσπερινό 

ΕΠΑΛ και 1
ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 

00.6711.01 του ποσού των 335.146,52 € (τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα 

έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά), που κατανέµεται ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021, 

στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

και την παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από την Ταµειακή 

Υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 : Ακύρωση της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια self test αντιγόνου για τις ανάγκες των 

υπαλλήλων του Κοινοφελούς Προγράµµατος του ΟΑΕ∆ του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19.  
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ΘΕΜΑ 14
ο
 : Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή µη της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής 

τα οποία θα διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και 

κατοίκους µας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2021 (σύµφωνα µε το άρθρο 75 

παρ. Ι τοµέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 

4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

µας) και για τον ορισµό των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. 

 

 

 

                                                                                                                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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση Πληροφορικής  

11. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

12. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

14. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

15. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

16. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

17. ∆/νση ∆ιοίκησης 

18. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου 

19. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

20. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

21. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


