
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς, 4  Μαρτίου 2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ.  9620 / 199 

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. 

       7
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 Τρίτη 8 

Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00, 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
: 2

η
  Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη 3

ης
 παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019» κατά τρεις (3) µήνες, µέχρι 1/7/2022. 
                                                                         

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µη της Β΄ κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ)  ποσού 

ύψους 1.528.123,98 € βάσει της απόφασης 10925/21-2-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-

ΧΙΜ). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής συνολικού ποσού 3.704,01€ από το ∆ηµότη µε κωδικό Π009286 

που αφορά διαφορά µισθώµατος που εκ παραδροµής βεβαιώθηκε. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη της ένταξης οφειλών συνολικού ποσού 449.102,63€  του οφειλέτη µε 

κωδικό 797256 στη ρύθµιση του Ν.4764/2020. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη της  Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης Στοχοθεσίας οικονοµικού  έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

προϋπολογισµού  888.435,93 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισµός & απολύµανση των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού 481.536,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΘΕΝΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ», κατά πέντε µήνες µέχρι 17-9-2022. 

 

 

                                                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                     

                        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  

 

  Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέµατα που συµπεριλαµβάνονται 

στην Ηµερήσια ∆ιάταξη να είναι συνδεδεµένοι την ώρα της συνεδρίασης, µέσω του ηλεκτρονικού 

συνδέσµου (link) που έχει αποσταλεί, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχουν διευκρινήσεις, προς 

αποφυγή καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων. 

 

  Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.piraeus.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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

13. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 


