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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

103. Έγκριση της οργάνωσης και υλοποίησης των αποκριάτικων δράσεων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

104. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1
ης

  Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. 

                                                                          

105. Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης,  συνολικού ποσού 1.456,19 € λόγω 

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

ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους ιδιοκτήτες ή μισθωτές. 

 

106. Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης,  συνολικού ποσού 650,85 € λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.  

 

107. Διαγραφή βεβαιωθέντος  συνολικού ποσού 8.454,99 € από τους Βεβαιωτικούς 

Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 103 

παρ. 1 του Ν.4604/2019 & αρ. 21 παρ. 2.3 του Ν. 4674/2020. 

 

108. Διαγραφή συνολικού ποσού 68,33 €  του υπόχρεου με κωδικό 907703 που αντιστοιχεί σε 

πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής μετά από ρύθμιση συμφώνα με τις διατάξεις του Ν. 

4495/2017. 

  

109. Διαγραφή συνολικού ποσού 235,84 € του υπόχρεου με κωδικό 8777 που αντιστοιχεί σε 

έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

110. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Εργασία κλάδευσης δέντρων», που 

αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριμένα κλάδευση δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιμητήριο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, 

παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσματα οδικών αξόνων κλπ, του 

Δήμου Πειραιά για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, ποσού 125.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 117 του Ν. 4674/2020 και του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

111. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 423,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1037/25-11-

2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (4 στεφάνια – κόλλυβα). 

 

112. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 761,25 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 1038/25-11-

2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (5 στεφάνια – κόλλυβα).  

 

 113. Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό 135/2022 ποσού 57,31 € 

η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 57/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο 

όνομα του υπαλλήλου μας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την μίσθωση ετήσιας 

γραμματοθυρίδας. 
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114. Έγκριση πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Πειραιά στο ΕΔΔΥΠΠΥ για το 

έτος 2021. 

 

115. Τροποποίηση της με αρ. 908/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 

στη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών και 

Υπηρεσιών όλων των διαγωνισμών και των Απευθείας Αναθέσεων, λόγω 

αντικατάστασης μέλων της αντίστοιχης Επιτροπής της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. 

 

 116. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής 

Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 17-4-2022. 

 

117. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση 

Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Οροφών και Τοιχοποιιών» σε όλα 

τα Δημοτικά Κτίρια  κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 1-5-2022. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή μη  σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της με την επωνυμία 

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» (ΣΟΛ Α.Ε), ως ελεγκτικής εταιρείας, 

οι οποίοι ορίστηκαν εκκαθαριστές της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Αποδοχή ή μη της Δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», ποσού 2.470,64 €, που αφορά οφειλή του Δήμου προς την 

εταιρεία, από σύμβαση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας συμφώνα με την υπ’ 

αριθμ. ΑΓ396/2020 αγωγή τους. 

 

118. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ, για έξοδα δηλώσεων κτηματολογίου. 

 

119. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου 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 Δήμου Πειραιά, ετών 2021- 2022- 2023» προϋπολογισμού 

145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

 

120. 
 
Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης προσφορών του 

διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για την Καθαριότητα», μέσω του προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προϋπολογισμού 1.669.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις 

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

 

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

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων 



Κατάσταση θεμάτων της 5
ης 

 με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  (16-2-2022) 

 3

Οχημάτων για την Καθαριότητα», προϋπολογισμού 1.669.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

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

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Διορισμός ή μη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας για 

μισθολογικά ζητήματα (καταβολή διαφορά επιδόματος). 

 

122. Ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου Πειραιά κατά την εκδίκαση της με ΓΑΚ/ 

ΕΑΚ 10334 / 4774 / 2021 αγωγής εναντίον του, στον δικηγόρο Πειραιά κ. Ελευθέριο 

Καούτσκη, με βάση την από 16-2-2022 (Αρ. Πρωτ. 7023)  οικονομική προσφορά του. 

 

123.  Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

του αρ. 32, & 2, περίπτωση ββ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 

διατάξεις Ν. 4782/2021, λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, για την 

προμήθεια χόρτινων σαρώθρων (σκούπες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 16.317,50  € πλέον ΦΠΑ, στο Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο Ειδικός 

Αναγνωρισμένο «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 

  

124. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 103,94 € του υπόχρεου με κωδικό 206815 που 

αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη αποστολής ταμειακής ειδοποίησης. 

 

125. Έγκριση της δαπάνης «Υπηρεσίες αποτύπωσης εργασιών σε 8 παιδικές χαρές και 3 

σχολικά κτίρια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure» και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

126. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια Self test αντιγόνου για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19» προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (0%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (AXIATECH).  

 

127. Έγκριση 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 και διανομή Μέσων Ατομικής Προστασίας και 

ενημερωτικού υλικού έναντι του Covid-19 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους κατοίκους του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο 

κοινωνικής ευθύνης του Δήμου κατά της πανδημίας» και συγκρότηση Επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης. 

 

128. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους συνολικού ποσού 6.613,62 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρ. 103 παρ. 1 του Ν.4604/2019. 

 


