
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,   14  Μαρτίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 10667 / 245 

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. 

       8
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 18 Μαρτίου 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
: 2

η
 Μερική αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας 

(virtual workshop) µε συµµετοχή εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς της Σκανδιναβίας 

και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης 

ταξιδιωτικών πρακτόρων στην Αττική και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην εκδήλωση/τελετή απονοµής Sports 

Marketing Awards 2022, που θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel 

τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση 1

ης
 αναµόρφωσης του  προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας της ∆ηµοτικής  

Ραδιοφωνίας Πειραιά «∆Η.ΡΑ.Π.», οικονοµικού έτους 2022». 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη της σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και το ∆ήµου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου µε 

τίτλο: «Ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωµάτων στο ∆ήµο Πειραιά» συνολικού 

προϋπολογισµού 4.300.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 

 

 

 

 



 2 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ΠΕΡ∆ΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΛΕΩΝΙ∆Α, σχετικά µε αποζηµίωση του, που αφορά την φθορά του παντελονιού του καθώς 

και την ηθική βλάβη που υπέστει κατόπιν απρόκλητης επίθεσης από αδέσποτο σκύλο εντός 

της χερσαίας ζώνης του Λιµένα Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Άσκηση ή µη Έφεσης κατά της µε αρ. Α 320/2021 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πειραιά (Τµήµα Α3 Ακυρωτικό). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
:
 
Συγκρότηση Επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού 

διαγωνισµού για το έργο: «Επισκευές και Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών 

Κτιρίων ∆ήµου Πειραιά 2.2020»,  προϋπολογισµού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 

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

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και 

Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Πειραιά 2.2020»,  

προϋπολογισµού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:
 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων»,  προϋπολογισµού 

125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, για την εκτέλεση της εργασίας: 

«Εργασία κλάδευσης δένδρων»,  προϋπολογισµού 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη, ως 

προς την Οµάδα Α΄,  του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για 

την εκτέλεση της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» 

προϋπολογισµού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 14
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 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

∆απέδων Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές» προϋπολογισµού 362.891,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

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

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της Έκθεσης  Φωτογραφίας και Νέων Μέσων του 

Σωτήρη  ∆ανέζη, στο κτίριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης και εξειδίκευση πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 16
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 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, 

ετών 2021- 2022- 2023» προϋπολογισµού 145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021», προϋπολογισµού 199.999,42 € συµπεριλαµβανοµένου 

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

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021», προϋπολογισµού 199.998,40  € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
:
 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υπαίθριων οργάνων γυµναστικής για ΑΜΕΑ, 

γηπέδου Petanque και λοιπού αστικού εξοπλισµού προϋπολογισµού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

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

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθεια 

υπαίθριων οργάνων γυµναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου Petanque και λοιπού αστικού 

εξοπλισµού προϋπολογισµού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
:
 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού δηµόσιου 

ανοικτού διαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση και Επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών Α.Α 1/2021» προϋπολογισµού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα 

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

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και 

Επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών Α.Α 1/2021» προϋπολογισµού 

241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 23
ο
 Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 2γ 

και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της 

µελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την προµήθεια 

µε τίτλο: «Προµήθεια απολυµαντικού υγρού καθώς και εφαρµογές απολυµάνσεων Σχολικών 

µονάδων (Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), ∆ηµοτικών Κτιρίων & 

Εξωτερικών Χώρων εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά 

του Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ», προϋπολογισµού δαπάνης 201.950,00 € πλέον ΦΠΑ και 

συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης. 

                                                                                

ΘΕΜΑ 24: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του 

∆ήµου Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση αεροπορικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας 

του ∆ήµου Πειραιά στην πόλη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 29 Μαρτίου έως 05 Απριλίου 

2022, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green 

infrastructure for post industrial urban regeneration» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος  HORIZON 2020 µε στόχο να αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων 

προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική, 

κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. 

 

ΘΕΜΑ 25: Έγκριση ή µη σύµφωνης γνώµης για την αποδοχή χρηµατοδότησης της Πράξης µε 

τίτλο : «∆ράσεις Προώθησης της Επιχειρηµατικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στο ∆ήµο 

Πειραιά» µε Α/Α υποέργου 1 µε κωδικό ΟΠΣ 5062147. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: ∆ιαγραφή ή µη του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, που έπρεπε να 

συµψηφιστεί, για την Κυριακάτικη Αγορά για το έτος 2021 σε υπόχρεους.   

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: ∆ιαγραφή ή µη του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, που έπρεπε να 

συµψηφιστεί, για το στάσιµο υπαίθριο εµπόριο για το έτος 2021 σε υπόχρεους. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Άσκηση ή µη Έφεσης κατά της µε αρ. 2518/2021 Απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία). 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων και Εξόδων µηνός Μαίου έτους 2021. 

 

   

 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). 
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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 Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης 

12. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου 

13. ∆/νση Εξωστρέφειας Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

14. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

15. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

16.  ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

18. ∆/νση Πολιτισµού 

19. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


