
 

                       

              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  12  Νοεμβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 46769 / 1134      

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. 

 

       49
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 Τρίτη 16 

Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30, 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 & 643/69472/24-09-2021 

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
: Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Πειραιά  οικονομικού 

έτους 2022 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2022. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Διαγραφή ή μη δύο βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων  

συνολικού ποσού 131,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4795/17-04-2021 

Φ.Ε.Κ. 62A. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Διαγραφή ή μη δύο βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων  

συνολικού ποσού 94,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4795/17-04-2021 

Φ.Ε.Κ. 62Α. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Διαγραφή ή μη τριών βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης 

οχημάτων  συνολικού ποσού 127,69 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του 

Ν.4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 700,00 € της με αριθμ. 121600380109/23-04-2018 

παράβασης του Α Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 2677/19-03-2019, 

λόγω διπλής εγγραφής. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 680,00 € βεβαιωθέντων οφειλών παράνομης 

στάθμευσης  λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους ,οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των 

οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων & επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή 

μισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 610,00€  βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης  

λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους ,οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις 

ημερομηνίες των παραβάσεων & επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Διαγραφή ή μη ποσού 65,50 € της με αριθμό 000210006031(18737)/22-5-204 παράβασης 

της Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 1599/23-09-2008, λόγω λάθους καταχώρησης  

και επαναβεβαίωση.  

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Διαγραφή ή μη  οριστικών οφειλών συνολικού ποσού 453,85 € από τους χρηματικούς 

καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομής στάθμευσης λόγω λανθασμένης 

βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 Έγκριση ή μη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της πράξης και του ομώνυμου Υποέργου 

με τίτλο « Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας 

για την Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5074954 που 

είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ /ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ ‘ΑΤΤΙΚΉ» 2014-

2020) από 31/8/2023 σε 1/12/2023. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. Α2513/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12
ο
 Τριμελές). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή μη  του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη  

του διεθνή ηλεκτρονικού πολυσυστημικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  

για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & 

θέρμανσης του Δήμου Πειραιά & των Νομικών Προσώπων, για τα έτη 2021-2022-2023» 

ποσού 2.745.071,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

προμήθειας: «Προμήθεια ειδών πληροφορικής ( ανταλλακτικά, αναλώσιμα ,περιφερειακά)» 

προϋπολογισμού 45.331,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εξόφληση της δαπάνης εγκατάστασης νέας 

παροχής ύδρευσης στον Αθλητικό χώρο επί της Ακτής Θεμιστοκλέους – Α. Μουτσοπούλου- 

Ηετίωνος.  

                                                                                 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 4.960,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 837/5-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Εορτασμός της Εθνικής 

Επετείου 28
ης

  Οκτωβρίου 1940 »  
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ποσού 365,00 €, και τυχόν 

προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των βρεφονηπιακών σταθμών . 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή μη ένταξης οφειλών, ποσού 48.293,89 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-518, στην 

ρύθμιση του Ν. 4764/2020. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή μη ένταξης οφειλών, ποσού 450.562,16 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-797256, 

στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή μη ένταξης οφειλών, ποσού 159.217,13 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-1560, 

στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή μη ένταξης οφειλών, ποσού 113.215,61€ του οφειλέτη με κωδ.Π830455, στην 

ρύθμιση του Ν. 4764/2020. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 424,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 128/18-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Προμήθεια αναμνηστικών 

δώρων ». 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
:  Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης  πίστωσης στον ΚΑ 00.6711.05 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021, ποσού  των 46.736,66 από έσοδα του 

κληροδοτήματος G.KELLIS, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των ειδικών 

τρεχουσών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

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

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της σύμβασης: «Προμήθεια, 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 24
ο
: Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμ. Α1027/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄ Τριμελές). 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση του Εορτασμού των Θεοφανίων, (προμήθεια προσκλήσεων- φακέλων) και 

παροχή υπηρεσίας μπουφέ δεξίωσης για την κάλυψη της εκδήλωσης) που θα 

πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 

(προμήθεια προσκλήσεων- φακέλων και παροχή υπηρεσίας μπουφέ δεξίωσης για την κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας)  2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 90,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Στεφάνια). 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού 3.224,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 819/27-9-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (συμμετοχή του Δήμου 

Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας,VIRTUAL WORKSHOPS, 1
ο
 Πρώτο 

Παραδοτέο). 
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ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς, της Αντιδημάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη , 

προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση “Celebrate Light:10 years of Amsterdam Light 

Festival”, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας από 4 εώς 6 Δεκεμβρίου 2021 και εξειδίκευσης 

δαπάνης. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.047,52 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΧΡΙΗΣΤΟΥ ΧΙΟΝΙΔΗ, για τέσσρις (4) νέες παροχές ηλεκτρικής ενέργειεας στην περιοχή 

ανάπλασης Αγ. Διονυσίου. 

 

 

 

                                                                                                             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. Δ/νση Πληροφορικής 

10. Δ/νση Οικονομικών  

11. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 

12. Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

13. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

14. Δ/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενημέρωσης 

15. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 

16. Δ/νση Παιδείας & Δια Βιου Μάθησης 
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        Ακριβές Αντίγραφο                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       Πειραιάς,   12 – 11 - 2021 

     Ο Προϊστ/νος Τμ. Οικονομικής Επιτροπής              ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                     

                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                     Νικόλαος Στεφάνου          
  


