
 

Ορθή Επανάληψη  (26-10-2021)  

ως προς την ηµεροµηνία και ώρα της συνεδρίασης,  
που µετατίθεται για την Παρασκευή 29-10-2021 και ώρα 09:30,  

λόγω της κήρυξης Εθνικού Πένθους στις 27-10-2021  

                       
              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  22  Οκτωβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 43379 / 1054  

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. 

       46
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 
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:30, 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
: Προέλεγχος του Ισολογισµού του ∆ήµου, µε το Προσάρτηµά του και του Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού έτους 2020.   

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Υποβολή Τριµηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών 

έτους 2021 για το 3
ο
 τρίµηνο 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προµήθεια ταχυδροµικών τελών 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 52.000,00 € από τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου του οικονοµικού έτους 2021, σε βάρος του Κ.Α. 20.6321.01 µε ποσό 15.000,00 € για 

την πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων, του Κ.Α. 20.6322.01 µε ποσό 

30.000,00 € για την πληρωµή τελών φορτηγών οχηµάτων και τέλος του Κ.Α. 20.6323.01 µε 
ποσό 7.000,00 € για την πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας του ∆ήµου, στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 879,13 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την 

πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο 

Άµστερνταµ και στη Χάγη της Ολλανδίας από 14 έως 21 Σεπτεµβρίου 2021, για τη 

συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο µε τίτλο «Collaborative 

production for the circular economy: a community approach” και ακρωνύµιο PoP Machina, 

η οποία εγκρίθηκε µε την 216/01-04-2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έργο το 

οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα HORIZON 2020» 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Αποδοχή ή µη Ι΄ συµπληρωµατικής κατανοµής (Οκτωβρίου) από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 75029/13-10-

2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723). 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες για 

την άρση επικινδυνότητας λόγω του σεισµού της 19-7-2019 στο µνηµείο του ΑΦΑΝΟΥΣ 

ΝΑΥΤΗ (ΣΤΑΥΡΟΣ) στην Φρεαττύδα. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς που υπέβαλλαν οικονοµικοί φορείς 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: 

«Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (Β/θµιας εκπαίδευσης - από 

µισθώµατα Ιωνιδείου Σχολής)» προϋπολογισµού 806.000,00 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως προκύπτει από το 

πρακτικό Νο ΙΙ της Ε∆ και τον πίνακα συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας που γίνονται 
δεκτοί  σε αυτόν. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του  

διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για 

την υπηρεσία: «∆ράσεις Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο 

Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 1.624.193,55 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµ. Α2427/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (4
ο
 Μονοµελές). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης, ποσού 1.339,20 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σε 

εκτέλεση της µε αριθµ. 520/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ιοργάνωση 

Εκδηλώσεων για το έργο EUROPE DIRECT, τέταρτο 4
ο
 Παραδοτέο. 

 

                                                                                      

 

                                                                                                             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. ∆/νση Πληροφορικής 
10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
11. ∆/νση ∆ιοίκησης 
12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
13. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
14. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

15. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
16. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


