
                                                                                                                                                                                  
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς 7 Νοεμβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 49167 / 1052 
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. 

 
         48η 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  11 Νοεμβρίου  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: 8η  Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 

2022, για το 3ο τρίμηνο. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, 

ΑΑΕ  4/2021». 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. 3111/2022 Απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή μη Διαταγής Απόδοσης Μισθίου κατά του μισθωτή, της μίσθωσης χώρου 

στην Πλαζ Βοτσαλάκια, με κωδικό 797256. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Aπόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 

6062/2022 ποσού 1.620,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την 819/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  σε βάρος του Κ.Α. 20.6422.16 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  του μονίμου  υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά κ. 
Γεωργίου Πολυάδη και έγκριση της γενόμενης δαπάνης που αφορά στην πληρωμή  εξόδων 
μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για την συμμετοχή στην 
εκπαίδευση που διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου Clean Bus Europe Platform, που 
διεξήχθη στην Μαδρίτη της Ισπανίας από 19/10/2022 έως 21/10/2022». 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου : 

«Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θηβών 50». 
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ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργου : 

«Αναβάθμιση – Συντήρηση – Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 
3/2020». 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, βάσει του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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, ύστερα 
από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 

909,76 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω κλοπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
174 του Ν. 3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 

687,78 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι 
οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και 
επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του 
Ν. 3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 88,04 

€ από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω διπλής εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 174 του Ν. 3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 250,00 € από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω του ότι ο οφειλέτης ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε πριν 
την ταμιακή βεβαίωση των οφειλών (παρ. 22 εδ. β΄της με αρ. 308/2016 Γνωμοδότηση του 
Ν.Σ.Κ.). 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή ή μη  οφειλής ποσού 177,72 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης 

κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 78331 λόγω διαγραφής 
της οφειλής για την οποία επεβλήθη η κατάσχεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του 
Ν. 3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών 

Σταθμών, ποσού 1.230,00 € και τυχόν προσαυξήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 
του Ν. 3463/2006.   

 
ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 

677,40 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι 
οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και 
επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του 
Ν. 3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Διαγραφή ή μη εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 10.528,76 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 1, 
εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020. 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών τέλους 0,5% - 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. συνολικού ποσού 2.320,81 € που αφορά τις 
χρήσεις ετών 2015, 2016, 2017, 2018 βάσει αιτήματος συναλλασσομένου  με αριθμ. 801669, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 του Ν. 3463/2006. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την  προμήθεια 
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 20ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 29.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 597/20-7-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παροχή υπηρεσιών 
για τη διοργάνωση του γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο «PIRAEUS TASTE FEST, 
SEAFOOD AND MORE»). 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 2.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 659/23-8-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παροχή υπηρεσιών 
για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience 
2022). 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά καταχώρηση τριών 

αφιερωμάτων – αναρτήσεων του Δήμου Πειραιά στο τουριστικό site : ‘travel by enikos.gr’, 
για την τουριστική προβολή του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην εκδήλωση για την 

Γιορτή των Χριστουγέννων των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου 
Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 

ΧΕ 5384/23-9-2022 ποσού 2.600,00 €, σε βάρος των Κ.Α. 10.6422.03  και Κ.Α. 69.6423.06 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του 
Δήμου Πειραιά Πατέρου Πολύμνιας και έγκριση γενόμενης δαπάνης, που αφορά στην 
μετάβαση της ίδιας και του συντονιστή της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού 
της πόλης του Πειραιά» κου Γεωργίου Τζιαχρή στο Ρίμινι της Ιταλίας, από 11 έως 14 
Οκτωβρίου 2022, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Πειραιά στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού “TTG Travel Experience 2022”. 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση ή μη του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες φύλαξης 
εγκαταστάσεων του Δήμου Πειραιά»,  προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση – συντήρηση και πιστοποίηση 

συστημάτων πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Πειραιά 2.2019». 
 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην τελετή της Λιτάνευσης της 

Ιεράς Εικόνος του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος, που θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετάβασης οδικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μώραλη, του Γενικού 

Γραμματέα κ. Βασιλείου Ταταρόπουλου, του αστυνομικού του Δημάρχου κ. Νικηφόρου 
Πηλάκη και του οδηγού κ. Ευάγγελου Δριβάλα , στο Βόλο από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022 
προκειμένου να συμμετάσχουμε στο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας και εξειδίκευση πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 29ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.230,00€, στο όνομα του 

μόνιμου  υπαλλήλου του Δήμου κ. Δημητρίου Συριανού, σε βάρος του Κ.Α.00.6421 (ποσού 
430,00€ για τον Δήμαρχο Πειραιά) , του Κ.Α.00.6423 (ποσού 280,00€ για τον αστυνομικό του 
Δημάρχου) και Κ.Α. 10.6422.03 (ποσού 520,00€ για τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο 
Ταταρόπουλο και τον οδηγό κ. Ευάγγελο Δριβάλα) του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022, για τη μετάβαση οδικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μώραλη, του 
Γενικού Γραμματέα κ. Βασιλείου Ταταρόπουλου,του αστυνομικού του Δημάρχου κ. 
Νικηφόρου Πηλάκη και του οδηγού κ. Ευάγγελου Δριβάλα στο Βόλο από 21 έως 23 
Νοεμβρίου 2022 προκειμένου να συμμετάσχουμε στο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας». 

 
                                                                                             
                                                                                                                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 
11. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 
12. Δ/νση Διοίκησης 
13. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
14. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
15. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
16. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
17. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 
18. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 
19. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
20. Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας & Κτηματολογίου 
 

 
 
 


