
Ορθή Επανάληψη  (17-01-2022) 

ως προς την ηµεροµηνία και ώρα της συνεδρίασης, 

που µετατίθεται για την Παρασκευή 21-01-2022 και ώρα 12:00 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  14  Ιανουαρίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 1687 / 47  

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:      Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

       2
η
 συνεδρίαση  

      µε τηλεδιάσκεψη            

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας 

Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

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

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 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. ∆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
: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα από 9.1.2022 

έως 31.12.2023, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 3852/10, µετά την αντικατάστασή 

του από τα άρ. 2 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 και 101 του Ν. 4876/2021. 

                                                                                      

ΘΕΜΑ 2
ο
: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ.121600313728/22-7-2014 παράβασης της  ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ µε αριθµό καταχώρησης 946/5-2-2015 συνολικού ποσού 80,00 €, λόγω λάθους 

στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Οριστική ή µη διαγραφή  οφειλών ποσού 368,69 € από τους χρηµατικούς καταλόγους, 

που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, 

αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 1.010,00 € λόγω λανθασµένης 

βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των 

παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 2.210,00 € λόγω λανθασµένης 

βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των 

παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 1.086,13 € λόγω λανθασµένης 

βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των 

παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ.33568/09-03-1999 παράβασης ποσού 44,02 €, µε αριθµό 

καταχώρησης 5992/23-09-2008 της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, λόγω διπλής λανθασµένης 

εγγραφής.  

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ.121600382488/16-05-2018 παράβασης από τον Α.Κ. 9014/2021, 

ποσού 4 € λόγω λάθους στην καταχώρηση του ποσού οφειλής . Η παράβαση θα 

επαναβεβαιωθεί µε το ορθό ποσό των 40,00 €. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας µίσθωσης οχηµάτων 

συνολικού ποσού 132,50 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4795/17-04-2021 

Φ.Ε.Κ. 62Α.  

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 40,00 €. Η 

παράβαση εκδόθηκε µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη µε αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΟ7539 οχήµατος ,ο 

οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση της οφειλής. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 29,35 €. Η 

παράβαση εκδόθηκε µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη µε αριθ. κυκλοφορίας ΥΟΟ2962 οχήµατος ,ο 

οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση της οφειλής. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 160,00 €. Η 

παράβαση εκδόθηκε µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη µε αριθ. κυκλοφορίας ΙΚΤ7267 οχήµατος ,ο 

οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση της οφειλής. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ. εταιρείας µίσθωσης οχηµάτων 

συνολικού ποσού 61,50 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4795/17-04-2021 

Φ.Ε.Κ. 62Α. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος  συνολικού ποσού 32.255,90 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 98,85 € για τον συναλλασσόµενο µε κωδικό 18896 που 

αντιστοιχεί σε άδεια κατάληψης πεζοδροµίου διότι έχει εξοφληθεί. 

 

 ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : 

«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθµών ». 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : 

«Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσεως σε όλες τις δηµοτικές 

κοινότητες , Α.Α.Ε.1/2016 ». 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : 

«Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσεως σε όλες τις δηµοτικές 

κοινότητες , Α.Α.Ε.1/2015 ». 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: ∆ιορισµός ή µη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρηνοδικείο 

Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νοµικής Υπηρεσίας για µισθολογικά 

ζητήµατα (καταβολή διαφορά επιδόµατος ). 
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ΘΕΜΑ 20
ο
:  Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 589.00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) σε 

εκτέλεση της υπ αριθ. 961/2021 απόφασης της Ο.Ε. « Πραγµατοποίηση της τελετής για την 

Λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγίου Σπυρίδωνος», και  εξειδίκευση 

της εγγεγραµµένης πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.570,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) σε 

εκτέλεση της υπ αριθ. 898/2021 απόφασης της Ο.Ε. « ∆ιοργάνωση για την παγκόσµια ηµέρα  

παιδιού 11/12/2021 » . 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής  ∆ιενέργειας διαγωνισµού – Αξιολόγησης 

προσφορών του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 

διατροφής για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας 

κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Αποδοχή ή µη δωρεάς, της εταιρείας «DEVELCO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την διαµόρφωση των 

πεζοδροµίων και των κοινοχρήστων χώρων επί της οδού Πειραιώς έµπροσθεν του 

εµπορικού πάρκου. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη της ήδη ασκηθείσας Έφεσης κατά της µε αρ. Α 3652/2019 Απόφασης 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.  

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου:  

«Αναβάθµιση – Συντήρηση- Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α. 

3/ 2020» κατά τέσσερις µήνες, δηλαδή έως 1-6-2022. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας  «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού έκτακτης ανάγκης 

Φάση Κ΄ για τις ανάγκες των σχολείων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της 

πανδηµίας του Covid-19» σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει & εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας  «Προµήθεια Rapid test αντιγόνου για τις ανάγκες των 

υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του 

Covid-19» σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει & εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για την 

εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ2) που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 

3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο συνολικής καθαρής  επιφανείας 40,69 

τ.µ. και βοηθητικού χώρου 14,25 τ.µ. (πατάρι), ύστερα από την λήψη του από 14-12-2021 

Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών Μισθώσεων- Εκµισθώσεων & Εκποίησης 

Πραγµάτων. 
 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 74.400,00 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

910/22-10-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων 

Εορταστικών ∆ράσεων στο ∆ήµο Πειραιά από 26-11-2021 έως 31-12-2021). 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 684,48 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

128/22-02-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Προµήθεια Αναµνηστικών ∆ώρων). 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 241,80 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

1037/25-11-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τέλεση Μνηµοσύνου 

Βοµβαρδισµού της Πόλης του Πειραιά). 
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ΘΕΜΑ 32
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 56,50 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 60/15-

01-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Αγορά στεφανιών). 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 400,00 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

1038/25-11-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τέλεση Μνηµοσύνου 

Βοµβαρδισµού της Πόλης του Πειραιά – Υπηρεσίες Γρ. Τελετών-). 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Τροποποίηση – Συµπλήρωση της µε αρ. 328/2021 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορούσε 

την κατακύρωση του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που έγινε στις 14/4/2021 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των ορίων 

Θηβών – Φαλήρου – Μουτσοπούλου – Βασιλικών – Κωνσταντινουπόλεως – Ρετσίνα – 

Παπαστράτου – Χαϊδαρίου – Παλαµηδίου – Θηβών, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί από την 

οµάδα έργου των αναδόχων εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ-GLOBILED Μ.ΕΠΕ, καθώς και για την 

αποθήκευση φωτιστικών σωµάτων, στο πλαίσιο της σύµβασης «Ενεργειακή αναβάθµιση – 

αυτοµατοποίηση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων- εφαρµογές smart cities 

µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», µεταξύ του ∆ήµου και των ανωτέρω εταιρειών,  

ύστερα από τη λήψη του από 2-11-2021 Πρακτικού (τροποποίηση του από 14-4-2021 

Πρακτικού) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών Μισθώσεων – Εκµισθώσεων & 

Εκποίησης Υλικών. 

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 5.679,20 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

520/24-06-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων 

EUROPE DIRECT). 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 12.000,00 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

521/24-06-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου 

συµβούλου EUROPE DIRECT). 

                                                                                 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  

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Πληροφορικής 

10. ∆/νση ∆ιοίκησης 

11. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

13. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

14. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

15. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών 

16. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

17. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 


