ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

39η Συνεδρίαση
με Τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ. 41546 / 860

Τακτικά μέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές Δημήτριος,
Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία,
Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουμαζάτου
Γερασιμούλα.
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 Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, 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: Έγκριση ή μη λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων για οφειλές από παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων των
ετών 1997 και 1998 που περιλαμβάνονται στους χρηματικούς καταλόγους 462/31-12-2022 και
463/31-12-2002, σύμφωνα με το αρ. 174 του Ν. 3463/2006.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης των τυπικών προσόντων του επιστημονικού συνεργάτη
ειδικότητας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
36177/3083/03-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΑΩΞΥ-ΨΚΑ) ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου ‘HARMONIA’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος HORIZON 2020.
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 40,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6162.11 του
προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου
υπαλλήλου του Δήμου Μαριόλη Μαρίας, για την πληρωμή στο Τεχν. Επιμελητήριο Ελλάδας
(ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής
Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση δύο (2) δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 5ο: 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 με βάση την
τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια γραφικής ύλης για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2022» προϋπολογισμού 42.113,40 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη του από 12-9-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη
του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την
φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισμού δαπάνης
73.780,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 32128/ΚΔ 17/31-573 του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν.
4412/2016.
ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη
μίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Πειραιά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του συνεργείου Πρασίνου της
Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη
μίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Πειραιά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του συνεργείου Πρασίνου της
Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση σχετικά με τον δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη
μίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Πειραιά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του συνεργείου Πρασίνου της
Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο : «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 30.6117.168, των ετών 2022 και 2023.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο : «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του
ΚΑ 30.6117.168 των ετών 2022 και 2023.
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
για το έργο : «Ολοκληρωμένη Βελτίωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση του συνόλου των
Εγκαταστάσεων σε Σχολεία του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 1.612.200,00 € πλέον
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκληρωμένη Βελτίωση
και Ενεργειακή Αναβάθμιση του συνόλου των Εγκαταστάσεων σε Σχολεία του Δήμου
Πειραιά», προϋπολογισμού 1.612.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)».
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 226,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 58/27-02-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια
στεφάνων).
ΘΕΜΑ 16ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το υπ΄αρ. 4141/2022 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 870,00 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις υπ΄ αρ. 595/20-07-2022 &
596/20-07-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α 00.6421 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του
Δήμου Πειραιά κας Αικατερίνης Καστριώτη και έγκριση της γενομένης δαπάνης. Το
ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή των εξόδων μετάβασης αεροπορικώς της
Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κας Κυριακής Μπουρδάκου στην
Αμμόχωστο της Κύπρου από 5 έως 7 Αυγούστου 2022, για την συμμετοχή του Δήμου μας στην
Αντικατοχική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αμμοχώστου.
ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση τετραμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης για την επιτήρηση των
συνεργείων των αναδόχων που πραγματοποιούν απολυμάνσεις- απεντομώσεις και μυοκτονίες
σε χώρους εμβέλειας του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 18ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. Α 1649/2022 Απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά ( 5ο Τμήμα Μονομελές).
ΘΕΜΑ 19ο: Συμβιβαστική ή μη Επίλυση Διαφοράς μεταξύ του Δήμου και των κ.κ. Γεωργίου
Νιανιούρη του Νικολάου και της Ευαγγελίας Μάνου του Νικολάου, που αφορά το τροχαίο
ατύχημα που συνέβη στις 6-2-2011 στην συμβολή των οδών Ζαννή και Λέκκα.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά Έκθεση της συλλογής του
Αρχείου του Δήμου Πειραιά, σχετικά με την εισροή και υποδοχή προσφύγων στον Πειραιά,
απόρροια της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, που θα πραγματοποιηθεί στην κτήριο
της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πειραιά, και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 21ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρ. 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.
4 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής
για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου
Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 12.054,83 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ύστερα από
τη λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.720,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6422.25 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο
όνομα του μονίμου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρμπου, για την μετάβαση 2 υπαλλήλων για
τη συμμετοχή στο European Week of Regions and Cities 2022, στα πλαίσια του έργου ¨Be
Secure Feel Secure (UIA)¨, στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2022.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του κ. Ρέππα Παναγιώτη, Αντιδημάρχου
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, του κ. Καψοκόλη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου Προσόδων
και Εμπορίου και του κ. Λιακόσταυρου Χαράλαμπου, Προέδρου Γ΄ Κοινότητας στην 20η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων από 10-14 Οκτωβρίου 2022 στις
Βρυξέλλες» και εξειδίκευση της πίστωσης.
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ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.930,00 € σε βάρος
τoυ Κ.Α 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα
της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Μαρίας Κάρλε, για την μετάβαση
αεροπορικώς από τις 10 έως 14 Οκτωβρίου του κ. Ρέππα Παναγιώτη, Αντιδημάρχου
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, του κ. Καψοκόλη Γρηγορίου, Αντιδημάρχου Προσόδων
και Εμπορίου και του κ. Λιακόσταυρου Χαράλαμπου, Προέδρου Γ΄ κοινότητας στην 20η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων από 10-13 Οκτωβρίου 2022 στις
Βρυξέλλες.
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 Οικονομικών Υπηρεσιών
11. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης
12. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
13. Δ/νση Διοίκησης
14. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
15. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.
16. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
17. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
18. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
19. Δ/νση Πολιτισμού

