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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1007. Έγκριση του πρακτικού Νο ΙΙ της ΕΔ, απόρριψη των οικονομικών φορέων με τις 

ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 

οικονομικού φορέα Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ, στον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρμογή του υπάρχοντος 

βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ. 

99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη ορόφων» 

προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

1008. Έγκριση του πρακτικού Νο ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη ως 

προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ANEGERSIS CONSTRUCTION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

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

έργου: «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών 

Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση» προϋπολογισμού 

1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1009. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας με ΓΑΚ 8407/2021 και ΕΑΚ 67/2021 αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

 

1010. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 23.746,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.  290/14-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Δημιουργία γαστρονομικού χαρτοφυλακίου και άλλων εξειδικευμένων 

υπηρεσιών για την πόλη του Πειραιά (1
ο
,2

ο
 ,3

ο
 ) Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο 

Παραδοτέο. 

 

1011. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ.  5387/2021, ποσού 

6.047,52€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 1006/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΙΟΝΙΔΗ, που αφορά την 

τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων παροχών ηλεκτρικής ενέργειες στην περιοχή 

ανάπλασης Αγ. Διονυσίου. 

 

1012. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό με αρ.  5291/2021, 

ποσού 2.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 915/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που αφορά 

στην έκδοση και ανανέωση Ψηφιακών Ταχογράφων. 

 

1013. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ.  5388/2021, ποσού 

143,84 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 947/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, που αφορά την 

κατάργηση υπογείων καλωδίων παροχής στη οδό Πρώην Δημαρχείου στον 

Πειραιά. 

 

1014. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 20,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της 
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υπαλλήλου μας ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΗ, για την πληρωμή στο Τεχν. Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικού τέλους ( e-Άδεια ) για την έγκριση Εργασιών 

Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορά υλοτόμηση ενός (1) δένδρου που φύεται 

σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1015. 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 Δήμου 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 Δημοτικής Επιχείρησης 

ΔΕΠΕΠ. 

 

1016. Διαγραφή 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.  

 

1017. Διαγραφή 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. 

 

1018. Ακύρωση της 408/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφορούσε την 

έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας ΚΟΝΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ.  

 

1019. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

1020. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 

 

1021. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ». 

 

1022. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

1023. Συμπλήρωση - Τροποποίηση της 951/ 201 Απόφασης Ο.Ε., που αφορούσε την με 

αρ. ΠΟΕ 171/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού 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 Δήμου μας. 
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1024. Μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. Α2182/2021 Απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά  (8
ο
 Τμήμα). 

 

1025. Kατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση 

του έργου: «Κατασκευή - Ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων ανά 

τον Δήμο Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον 

οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

 

1026. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους ποσού 14.945,97 € από Βεβαιωτικούς 

Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στους σωστούς 

οφειλέτες. 

 

1027.  Έγκριση  λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2021. 

 

1028. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.073,73€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421  

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα  του  μονίμου  

υπαλλήλου  του Δήμου 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 Δεκεμβρίου 2021. 

 

1029. Έγκριση παράτασης της ολοκλήρωσης της Φάσης 2 του έργου «Ευφυής 

ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου 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 

Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον 

‘Μηχανισμό Διακυβέρνησης' της ΟΧΕ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

1030. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό 4761/2021 ποσού 

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

Δήμου 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 και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα 

προπληρωμής αφορά την πληρωμή των εξόδων μετάβασης 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». 

 

1031. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό 4663/2021 ποσού 

4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου 

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 και 

έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά  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. 
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1032. Έγκριση Τροποποίησης της σύμβασης «Εργασία Κλάδευσης Δέντρων» 

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.  

 

1033. Διαγραφή ποσού 471,51 € διότι εκ παραδρομής ακυρώθηκε η ρύθμιση ενώ 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. 

 

1034. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.600,00 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1035. Κατακύρωση 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 Φ.Π.Α., στην εταιρεία «NOVOVILLE 

LIMITED GREEK BRANCH». 

 

1036. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο 

για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Υλικών και Παροχή 

Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 

3.360.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

1037. 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. 

 

1038. 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. 

 

1039. Έγκριση γενομένης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. α/α 545/15-02-2021 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Διοργάνωση & Επιμέλεια Εκδήλωσης για την 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού). 

 

1040. Έγκριση 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»). 

 

1041. Έγκριση 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 Δήμου Πειραιά). 

 

1042. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών 
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φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο για την «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών για την 

Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Πειραιά», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις 

ανάγκες του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού 3.360.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24 %), 

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

 

1043. Απόρριψη του αιτήματος για διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 

ποσού 4.108,58 € από ληξιπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με την με αρ. Α974/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (σχετ. η 580/2021 Απόφαση 

της Ο.Ε.), 

 


