
                       
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς, 12  Σεπτεμβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 39446 / 826 
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr  

 
ΠΡΟΣ:     Τακτικά μέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές Δημήτριος, 

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης 
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 
Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουμαζάτου 
Γερασιμούλα. 

         37η Συνεδρίαση  
       με Τηλεδιάσκεψη          
                                                               Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας    

Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 
Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 
Μανωλάκου Διαμάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 
  Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30, σύμφωνα με τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 
184 σε συνδυασμό με το αρ. 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 1656/2022 Απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη ποσού 500,00 € που αφορά βεβαιωμένη ταμειακά οφειλή  από πρόστιμο 

αυτόβουλης κατεδάφισης για αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο επί της οδού Αρμενίων 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 25 και Πρεμετής 33 με κωδικό υπόχρεου : 783015. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή ή μη  ποσού 177,65 € που αφορά οφειλή από έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις 

χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 12847, λόγω διπλής βεβαίωσης. 
  
ΘΕΜΑ 4ο: Διαγραφή ή μη ποσού 171,35 € που αφορά οφειλή δαπάνης αποχετευτικού αγωγού διότι 

έχει εξοφληθεί. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη μετάβασης αεροπορικώς πενταμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου 

Πειραιά για την περίοδο από 04/10/2022 έως 06/10/2022 στο Γκντανσκ της Πολωνίας λόγω 
της πραγματοποίησης της διακρατικής συνάντησης (ΤΝΜ) του ευρωπαϊκού έργου 2nd Wave 
BLUACT, συνολικού ποσού επτά χιλιάδων εξακοσιών ευρώ (7.600,00 €) και εξειδίκευση της 
πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση ή μη της 814/27-9-2021 (άρθρο 8) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά στην καταβολή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου μόνο ως προς την 
Κυριακάτικη Αγορά. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019». 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου :  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019», κατά 91 ημέρες, έως 31-12-2022. 
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ΘΕΜΑ 9ο: Α)  Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 
            Β) Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», κατά 95 
ημέρες, έως 31-12-2022. 

   
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ 
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τριακοσίων (300) κατεστραμμένων, μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων με ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 lt, που φυλάσσονται στο 
χώρο του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΠΔ 270/81. 

  
ΘΕΜΑ 12ο:  Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση εκατό (100) κατεστραμμένων, πλαστικών κάδων 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 lt, που φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση διακοσίων (200) πράσινων πλαστικών καπακίων 
κάδων απορριμάτων 1.100 lt, που φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας 
του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί 
της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap), που φυλάσσονται στο χώρο 
του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φυτικού Υλικού» 
προϋπολογισμού 212.527,30  € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 26638/2022 (22SYMV010827076 2022-

06-28) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «Ν. 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», που αφορά στην «Προμήθεια Ελαστικών» ΟΜΑΔΑ Α΄ (Ελαστικά για Βαρέα 
οχήματα (απορριμματοφόρα φορτηγά), ως προς την αναθεώρηση των τιμών των ελαστικών, 
με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 52.391,90 € πλέον ΦΠΑ 24% (12.565,06 €),  
έτσι ώστε η αξία της τροποποιημένης σύμβασης να ανέλθει στο ποσό των 157.175,70  € 
πλέον ΦΠΑ (194.897,87 € συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 17ο: α) Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων 
διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την ανάθεση της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, Επανεγκατάσταση και διασφάλιση καλής λειτουργίας 
SEATRAC για ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 5.644,00 € πλέον ΦΠΑ (6.998,56 € με Φ.Π.Α.). 

            β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  αξιολόγησης 
προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).   

 
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Καθαρισμός και Συντήρηση 
Σιντριβανιών», προϋπολογισμού 158.400,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός και 
Συντήρηση Σιντριβανιών », προϋπολογισμού 158.400,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Απόδοση λογαριασμού για το α/α 4938 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 

12.213,29 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 702/2022 απόφαση της Ο.Ε., σε βάρος του 
ΚΑ 20.6279.01 στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την 
επαύξηση ισχύος παροχής από 35 kVA σε 55kVA, στις αποθήκες Σχιστού στον Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου του έργο: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.2020», κατά έξι (6) μήνες, 
δηλαδή έως 22-03-2023, σύμφωνα με το αρ. 153 του Ν. 4938/2022. 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου, για το ένταλμα προπληρωμής αρ.                                      

ποσού 1.886 € (χιλίων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με υπ’ 
αριθμ.    534/04-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421  
του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου 
υπαλλήλου του  Δήμου Πειραιά κ. Μαριόλη Μαρίας και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το 
ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας 
του Δήμου Πειραιά , για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην Διεθνή έκθεση 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Πρασίνου FLORIADE EXPO 2022, για την προβολή και διάδοση 
του Ευρωπαϊκού έργου proGIreg (HORIZON 2020) στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά, 
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 23ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του 
έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά 
2.2020», προϋπολογισμού 322.123,00 € πλέον  Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις & 
Επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά ΜΝ 1/2020», 
προϋπολογισμού 403.225,80 € πλέον  Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 Χρωμάτων, Αναλώσιμων Ειδών και 
Εργαλείων Βαφής, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-
2023» προϋπολογισμού 212.846,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή ή μη δωρεάς πέντε (5) επιταγών δώρου των 100,00€  από την εταιρεία 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για το τριήμερο γαστρονομικό φεστιβάλ PIRAEUS TASTE FESTIVAL, 
SEAFOOD AND MORE, που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Πειραιά από τις 23 έως τις 25 
Σεπτεμβρίου 2022. 

 
                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
        

                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 
                                                                ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      
 
 

  Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέματα που συμπεριλαμβάνονται 
στην Ημερήσια Διάταξη 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 Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή, 
Συνεδριάσεις). 
 

Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)  
 

1. Πρόεδρο,  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  
2. Γραφείο Δημάρχου  
3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
6. Νομική Υπηρεσία  
7. Γραφεία Συνδυασμών 
8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 
9. Δ/νση Πληροφορικής 
10. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 
11. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
12. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
13. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 
14. Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
15. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. 
16. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 
17. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
18. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
19. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 

 
 


