
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,  12  Μαίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 19311 / 433  

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. 

       19
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 ∆ευτέρα 

16 Μαίου 2022 και ώρα 13:00, 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
: 3

η
  Μερική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Αποδοχή ή µη ∆ωρέας δέντρων αξίας 1.700,00 € εκ µέρους της εταιρίας ATLAS EXPO. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µη ∆ωρέας για ένα (1) παγκάκι σύγχρονης τεχνολογίας αξίας 3.800,00 € εκ 

µέρους της κας Νυκτάρη Αναστασίας (εταιρία ATLAS EXPO). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Αποδοχή ή µη ποσού ύψους 19.237,00 €  για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 

ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωµένες ή µη παραλίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 

7 του Π.∆. 71/2020, βάσει της απόφασης 29997/11-5-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-

9ΩΚ). 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Αποδοχή ή µη ΚΑΠ (συµπληρωµατική απόφαση µηνός Απριλίου) ποσού ύψους 

757.417,97 € για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την 

υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων,  βάσει της απόφασης 25700/18-4-

22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Αποδοχή ή µη ΚΑΠ (Β΄ Κατανοµή Επιχορήγησης) ποσού ύψους 335.650,00 €  για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, βάσει της απόφασης 29765/10-5-22 του 

ΥΠΕΣ (Α∆Α: 92ΨΚ46ΜΤΛ6-Ε1Ω). 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την τουριστική 

προβολή του ∆ήµου Πειραιά, στο µεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό ‘∆ΙΑΚΟΠΕΣ’ που θα 

κυκλοφορήσει µαζί µε την ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα ‘ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ 

και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης στον Τουριστικό Οδηγό 

«Atenas en el bolsillo» στην Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα και εξειδίκευση της 

πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης δαπάνης για έξοδα προβολής και ενηµέρωσης για την 

Ανακύκλωση (δαπάνες παροχής υπηρεσιών διαφηµιστικής εκστρατείας και προµήθειας 

συναφών υλικών, για την προβολή και ενηµέρωση για την Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

  

ΘΕΜΑ 10
ο
:  Έγκριση ή µη Ανάκτησης Χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 28.570,65 € στο πλαίσιο 

της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών και των παιδιών τους 

στο ∆ήµο Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000950. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. ΧΕ 1617/7-4-2022 

ένταλµα προπληρωµής ποσού 120,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 227/2022 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.01 στο όνοµα της µόνιµου 

υπαλλήλου µας κας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για την πληρωµή στο Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης 

Μικρής Κλίµακας, που αφορούν υλοτόµηση δέκα (10) δέντρων που φύονται σε 

κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: α) Έγκριση ή µη του 1

ου
 Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».  

            β) Έγκριση ή µη Παράτασης του χρόνου του έργου κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι λήξη και 

πέρας εργασιών την 27-9-2022. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

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

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια υπαίθριων οργάνων γυµναστικής για 

ΑΜΕΑ, γήπεδου PETANQUE και λοιπού αστικού εξοπλισµού» προϋπολογισµού 48.387,10 € 

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

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Εργασίες Αποκατάστασης Έκτακτων Ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση (άρ. 32 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 4 της 

∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών 

και Μεταφορών) για την υπηρεσία µε τίτλο <<Τεχνικός Σύµβουλός- Βασικός Μελετητής 

για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου « Προσαρµογή του υπάρχοντος 

Βρεφονηπιακού Σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και παξών στο Π.∆. 99/2017 – 

Στατική Ενίσχυση»>>. 

            β) Έγκριση ή µη των όρων της Πρόσκλησης για την συµµετοχή σε διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση της εταιρείας «HYDROMENT 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 

            γ) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης. 
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δέκα 

(10) ηµέρες δηλαδή έως 24-5-2022, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

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

εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Α.Α.Ε. 

4/2021», προϋπολογισµού 322.580,65 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν εµπρόθεσµης αίτησης του οικονοµικού φορέα 

«ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

 

 

                                                                                 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 Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

13. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

15. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

17. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


