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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

10. 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. 

                                                                                      

11. Διαγραφή συνολικού ποσού 80,00 €, που αφορά τη με αρ.121600313728/22-7-2014 

παράβασης της  ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ με αριθμό καταχώρησης 946/5-2-2015 λόγω 

λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση της. 

 

12. Οριστική διαγραφή  οφειλών ποσού 368,69 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού κυκλοφορίας, ποσού και τύπου παράβασης. 

 

13. Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού 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. 

 

14. Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού 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. 

 

15. Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού 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. 

 

16. Διαγραφή ποσού 44,02 €, που αφορά  τη με αρ.33568/09-03-1999 παράβαση, με αριθμό 

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

εγγραφής.  

 

17. Διαγραφή ποσού 4 € που αφορά τη με αρ.121600382488/16-05-2018 παράβαση από τον 

Α.Κ. 9014/2021, λόγω λάθους στην καταχώρηση του ποσού οφειλής . Η παράβαση θα 

επαναβεβαιωθεί με το ορθό ποσό των 40,00 €. 

 

18. Διαγραφή 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.  

 

19. Διαγραφή συνολικού ποσού 40,00 €, που αφορά βεβαιωμένη παράβαση Κ.Ο.Κ. Η 

παράβαση εκδόθηκε με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη με αριθ. κυκλοφορίας ΥΝΟ7539 

οχήματος ,ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής. 

 

20. Διαγραφή συνολικού ποσού 29,35 € που αφορά  βεβαιωμένη παράβαση Κ.Ο.Κ.. Η 

παράβαση εκδόθηκε με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη με αριθ. κυκλοφορίας ΥΟΟ2962 

οχήματος ,ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής. 

 

21. Διαγραφή συνολικού ποσού 160,00 € που αφορά βεβαιωμένη παράβαση Κ.Ο.Κ.. Η 

παράβαση εκδόθηκε με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη με αριθ. κυκλοφορίας ΙΚΤ7267 

οχήματος ,ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής. 
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22. Διαγραφή 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. 

 

23.  Διαγραφή του εκ παραδρομής βεβαιωθέντος  συνολικού ποσού 32.255,90 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

24. Διαγραφή οφειλής ποσού 96,85 € για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 18896 που 

αντιστοιχεί σε άδεια κατάληψης πεζοδρομίου διότι έχει εξοφληθεί. 

 

 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 

και επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών ». 

 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή 

αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσεως σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, 

Α.Α.Ε.1/2016 ». 

 

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή 

αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσεως σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, 

Α.Α.Ε.1/2015 ». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Διορισμός ή μη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο 

Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας για μισθολογικά 

ζητήματα (καταβολή διαφορά επιδόματος ). 

 

28. Έγκριση 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». 

 

29. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.570,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) σε 

εκτέλεση της υπ αριθ. 898/2021 απόφασης της Ο.Ε. « Διοργάνωση για την παγκόσμια 

ημέρα  παιδιού 11/12/2021 » . 

 

30. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 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 Δήμου μας. 

 

31. Αποδοχή 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. 

 

32. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας Έφεσης κατά της με αρ. Α 3652/2019 Απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.  

 

33. Έγκριση 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. 
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34. Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας  «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού 

έκτακτης ανάγκης Φάση Κ΄ για τις ανάγκες των σχολείων  Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου 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. 

 

35. Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας  «Προμήθεια Rapid test αντιγόνου για τις 

ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου 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. 

 

36. Έγκριση των από 25-11-2021 & 14-12-2021 Πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων & εκποίησης υλικών και κήρυξη άγονου του 

αποτελέσματος του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην 

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).. 
 

37. Έγκριση  γενομένης δαπάνης 74.400,00 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 910/22-10-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εορταστικών 

Δράσεων στο Δήμο Πειραιά από 26-11-2021 έως 31-12-2021). 

 

38. Έγκριση γενομένης δαπάνης 684,48 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 128/22-02-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων). 

 

39. Έγκριση γενομένης δαπάνης 241,80 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1037/25-11-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Τέλεση Μνημοσύνου Βομβαρδισμού της Πόλης 

του Πειραιά). 

 

40. Έγκριση  γενομένης δαπάνης 56,50 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 60/15-01-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Αγορά στεφανιών). 

 

41. Έγκριση  γενομένης δαπάνης 400,00 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1038/25-11-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Τέλεση Μνημοσύνου Αντιναυάρχου Παναγιώτη 

Βλαχάκου). 

 

42.  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 Δήμο 

Πειραιά», μεταξύ του Δήμου και των ανωτέρω εταιρειών,  ύστερα από τη λήψη του από 2-
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11-2021 Πρακτικού (τροποποίηση του από 14-4-2021 Πρακτικού) της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων & Εκποίησης Υλικών. 

 

43. Έγκριση  γενομένης δαπάνης 5.679,20 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 520/24-06-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων EUROPE 

DIRECT). 

 

44. Έγκριση γενομένης δαπάνης 12.000,00 € σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 521/24-06-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου 

EUROPE DIRECT). 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

45. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με (1) άτομο για την υλοποίηση  του 

Ευρωπαϊκού έργου Depart, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού 

Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014. 

 

46. Αποδοχή δωρεάς, χρηματικού ποσού 30.000,00 € εκ μέρους της εταιρείας με την 

επωνυμία «Hydrus Engineering S.A» για την κάλυψη κοινωνικών δράσεων του Δήμου 

Πειραιά. 

 

47. Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας Self  test αντιγόνου για τις ανάγκες  των 

σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμβέλειας Δήμου Πειραιά 

στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid -19 (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

4782/2021) και εξειδίκευση πίστωσης 

 


