
 

                       

            ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  23 Σεπτεμβρίου  2021           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 38870 / 940  

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ:     Τακτικά μέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές Δημήτριος, Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

       39
η
 συνεδρίαση  

      με τηλεδιάσκεψη             

 

                                                            Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

Δημήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου Διαμάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

 

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

Δευτέρα 27 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. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.Α.1/27/οικ. 

9413/2020 (Β΄1704), και την με αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή μη ένταξης οφειλών, ποσού 96.721,98 €  του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-1933 στην 

ρύθμιση του Ν. 4674/2020. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 226,00  € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-1-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (στεφάνια). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 5.099,66  € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 650/20-7-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (340 αντίτυπα 

ξενόγλωσσου βιβλίου με θέμα «Το Εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά). 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συζήτηση σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια: «Προμήθεια 

ξυλείας & συναφών υλικών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από τη λήψη του από 

14-9-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού  Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
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ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση 

Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για 

τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» προϋπολογισμού δαπάνης 290.322,58 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή μη του κανονισμού τελών διαφήμισης 2022. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή μη του ύψους αναπροσαρμογής ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της 

ανταποδοτικότητας για το έτος 2022. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή μη κανονισμού τελών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο , Κυριακάτικη Αγορά, 

Θρησκευτικές εμποροπανήγυρης κ.λ.π) έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή μη κανονισμού επιβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Πειραιά του έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή μη της προμήθειας  self test αντιγόνου για τις ανάγκες των τροφίμων 

(γυναίκες και προστατευόμενα παιδιά) του Ξενώνα Κακοποιημένων γυναικών του Δήμου 

Πειραιά, στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19 (σύμφωνα με το άρ. 32 

παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αποξήλωση 

και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

ΘΕΜΑ 12: 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: «Αποξήλωση και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις 

ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 € πλέον 

ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο 

: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας 

(virtual workshops) με συμμετοχή ταξιδιωτικών πρακτόρων και δημοσιογράφων και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: 3

η 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝ» έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη και αντιπροσωπείας 

του Δήμου στο Δήμο Δυτικής Σάμου και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.500€ ευρώ σε βάρος των Κ.Α 

00.6421,00.6423 και 10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 στο 

όνομα της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ειρήνη Αλιπράντη για τη  μετάβαση του 

Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη και τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στον Δήμο 

Δυτικής Σάμου  στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο πόλεων. 
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ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά  στο Παγκόσμιο FIVA WORLD 

MOTORCYCLE  RALLY 2021 για την προώθηση και προβολή της πόλης μας και εξειδίκευση 

πίστωσης. 
 

 

                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

                                                                                  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

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

τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στη θέση Ο Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 

 
Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  μέλη Οικονομικής Επιτροπής  

2. Γραφείο Δημάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

6. Νομική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασμών 

8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 

9. Γραφείο Δημάρχου 

10. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

11. Δ/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενημέρωσης 

12. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

13. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

14. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 

15. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

16. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 

17. ΟΠΑΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


