
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  19 Νοεµβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 47964  /  1162   

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. 

       50
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 Πέµπτη 

25 Νοεµβρίου 2021 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 & 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. 

∆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. 

 

Ενηµέρωση σχετικά µε τα Αποτελέσµατα  Έκθεσης Ελέγχου της ΣΤ΄ ∆ΥΕΕ της Γ∆ΕΕ. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό ΧΕ 4496/2021 ποσού 

650,00 € (εξακοσίων πενήντα ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε τη µε αρ. 794/2021 απόφαση της 

Ο.Ε στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την πληρωµή τελών 

µεταβίβασης και παράβολου ανταλλακτικών πινακίδων των οχηµάτων της πρώην 

∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: ∆ιαγραφή ποσού 48,95 € από ρύθµιση διότι εκ παραδροµής δεν εξοφλήθηκε κατάθεση 

που είχε πραγµατοποιηθεί στις 30/3/2020 από κωδικό χρεώστη 83752 µε αποτέλεσµα να 

εισπραχθούν προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής δόσης χωρίς να είναι σωστό.  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: ∆ιαγραφή ποσού 26,23 € από ρύθµιση διότι εκ παραδροµής από την κατάθεση που είχε 

πραγµατοποιηθεί στις 30/11/2019 από τον κωδικό χρεώστη 805355 εξοφλήθηκαν µόνο 0,10 € 

και τα υπόλοιπα 21,49 € εξοφλήθηκαν από άλλο χρεώστη µε κωδικό 805331 µε αποτέλεσµα 

να εισπραχθούν προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής δόσης χωρίς να είναι σωστό. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Ακύρωση της 408/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και αφορούσε την 

έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΚΟΝΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.  
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΩΝΙ∆ΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ». 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συµπλήρωση - Τροποποίηση της 951/ 201 Απόφασης Ο.Ε., που αφορούσε την µε αρ. 

ΠΟΕ 171/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, για την 

ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση ή µη της διαφοράς από την µε αρ. κατ. ΑΓ 98/21-4-

2021 αγωγή του κου ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατά του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α2182/2021 Απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά  (8
ο
 Τµήµα). 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο II της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Κατασκευή - Ανακατασκευή οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων ανά τον ∆ήµο 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

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

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους ποσού 14.945,97 € από 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στους 

σωστούς οφειλέτες. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Ιανουαρίου 2021. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.073,73€ σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6421  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα  του  

µονίµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά Παπαχρυσάνθου Θεόδωρου , για τη µετάβαση 

αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη στην εκδήλωση “Celebrate Light:10 

years of Amsterdam Light Festival”, στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας, από 4 έως 6 

∆εκεµβρίου 2021. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση παράτασης της ολοκλήρωσης της Φάσης 2 του έργου «Ευφυής ηλεκτρονική 

πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της 

έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών 

πολιτικών» "ΟΠΣ 5045546" στο πλαίσιο  της Πράξης : «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που 

αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και 

ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και 

υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της ΟΧΕ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό ΧΕ 4761/2021 ποσού 

4.200,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε τις µε αρ. 865/12-10-2021 & 867/12-10-

2021 αποφάσεων της Ο.Ε στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, για 

την πληρωµή των εξόδων µετάβασης για τη µετάβαση αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου κας 

Κυριακής Μπουρδάκου και της µόνιµης υπαλλήλου Ε. Ιωάννου στη Νίκαια της Γαλλίας από 

19-10-2021 έως 23-10-2021, για τη συµµετοχή τους στο «Security, Democracy & Cities 

Conference». 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό ΧΕ 4663/2021 ποσού 

4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε την µε αρ. 843/05-10-2021 απόφασης της Ο.Ε στο όνοµα 

του υπαλλήλου µας ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για την πληρωµή των εξόδων για την 

µετάβαση τριών υπαλλήλων, για τη συµµετοχή τους στο «Security, Democracy & Cities 

Conference», στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στη Νίκαια της 

Γαλλίας, από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2021. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη Τροποποίησης της σύµβασης «Εργασία Κλάδευσης ∆έντρων» 

συµβατικής δαπάνης 86.250,00 € πλέον ΦΠΑ, σε σχέση µε την ανακατανοµή των ποσοτήτων 

του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς µεταβολή της αρχικής συµβατικής 

δαπάνης.  

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: ∆ιαγραφή ποσού 471,51 € διότι εκ παραδροµής ακυρώθηκε η ρύθµιση ανώ είχαν 

καταβληθεί έγκαιρα όλες οι δόσεις στον κωδικό χρεώστη 906566 µε αποτέλεσµα να 

εισπραχθούν προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και να µην εξοφληθεί η ρύθµιση στο 

σύνολό της. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 

50.600,00 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την 

ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθµιση λογισµικού εξυπηρέτησης 

και καταγραφής αιτηµάτων πολιτών», προϋπολογισµού 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της Συµφωνίας 

Πλαίσιο για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίµων Υλικών και Παροχή 

Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογιµσού 3.360.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση τέλεσης του Μνηµοσύνου του Βοµβαρδισµού της πόλης 

του Πειραιά (11-01-1944), που θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2022  ηµέρα Τρίτη 

(στο κοιµητήριο της –ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-) και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση πραγµατοποίησης της τελετής  του Αντιναυάρχου 

Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου του Πολεµικού Ναυτικού, που έπεσε στα Ίµια στις 31 

Ιανουαρίου 1996, και θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2022, ηµέρα Κυριακή (στον 

ανδριάντα του Ήρωα στην πλατεία Τερψιθέας) και εξειδίκευση πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. α/α 545/15-02-2021 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (∆ιοργάνωση & Επιµέλεια Εκδήλωσης για την 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου του Μάστου. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 128/22-02-

2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Πειραιά (Αγαλµατίδια από φυσικό πυρόλιθο µε 

την επιγραφή «ΛΕΩΝ του ΠΕΙΡΑΙΩΣ»). 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 206807/09-06-2021 

(α/α 1180) Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών 

για τις εκδηλώσεις- δράσεις του ∆ήµου Πειραιά). 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα 

συµµετέχουν στη Συµφωνία Πλαίσιο για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίµων 

Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά», µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής, για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά, προϋπολογισµού 3.360.000,00 € (πλέον 

ΦΠΑ 24 %), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Εξέταση αιτήµατος οφειλέτη µε κωδικό 17237, για διαγραφή ή µη προσαυξήσεων 

εκπρόθεσµης καταβολής ποσού 4.108,58 € από ληξιπρόθεσµο χρέος σύµφωνα µε την µε αρ. 

Α974/2021 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (σχετ. η 580/2021 Απόφαση 

της Ο.Ε.). 

     

                                                                                                             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. ∆/νση Πληροφορικής 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

11. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

13. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

15. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

16. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

 

         


