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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

934. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8
ης

 μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. 

 

935. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022, για το 3
ο
 τρίμηνο. 

 

936. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, ΑΑΕ  

4/2021». 

 

937. Άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3111/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Πειραιά. 

 

938. Άσκηση Διαταγής Απόδοσης Μισθίου κατά του μισθωτή, της μίσθωσης χώρου στην 

Πλαζ Βοτσαλάκια, με κωδικό 797256. 

 

939. Απόδοση λογαριασμού 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». 

 

940. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες 

κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θηβών 50». 

 

941. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση 

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

 

942. Κατακύρωση 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, στον οικονομικό 

φορέα Τ.Ο.Β.Ε.Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

 

943. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 909,76 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω κλοπής. 

 

944. Διαγραφή 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.  

 

945. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 88,04 € από 

τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω διπλής εγγραφής. 
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946. Διαγραφή 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. 

  

947. Διαγραφή 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. 

  

948. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, ποσού 1.230,00 € και τυχόν προσαυξήσεων. 

  

949. Διαγραφή 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. 

  

950. Διαγραφή του εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 10.528,76 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

  

951. Διαγραφή 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. 

  

952. Κατακύρωση 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, στους οικονομικούς φορείς Γ. ΠΑΥΛΟΣ-Π. ΧΟΛΗΣ 

ΟΕ με δτ «ΦΥΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ» (Ομάδα 1) και ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ομάδα 2). 

 

953. Έγκριση 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»). 

 

954. Έγκριση 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). 

 

955. Έγκριση 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.  

 

956. Έγκριση 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. 

 

957. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 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 
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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”. 

 

958. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 και ματαίωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού, 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, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

959. Έγκριση του 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση – συντήρηση και πιστοποίηση 

συστημάτων πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων του Δήμου Πειραιά 2.2019». 

 

960. 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. 

 

961. 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. 

 

962. 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». 

 


