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                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                   Πειραιάς,  9  Ιουλίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                     Αρ. Πρωτ. 33000 / 645 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

 

 31
η
 συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την 

∆ευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 

Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντος προστίµου αυθαίρετων κατασκευών ποσού 3413,71 € µετά 

την ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4495/17. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων  ποσών  114.057,25 ευρώ σε υπόχρεους του ∆ήµου µας  από 

τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3  και του Ν. 4623/2019 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου µας 

Καµπούρη Απόστολου, για την Πληρωµή Λοιπών Τελών Κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη 

Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου). 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη της ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την τουριστική 

προβολή του ∆ήµου Πειραιά, στο περιοδικό GREECE IS Ηπειρωτική Ελλάδα, το οποίο θα 

διανεµηθεί µαζί µε την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής» ποσού 1.488,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου και ειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. Α 364/2020 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού  Εφετείου Πειραιά (τµήµα Ζ Τριµελές) σχετικά µε την υπ’ αρ. 5493/2024 πράξη 

εγγραφής της Ε.Υ∆.Α.Π . στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισµού, 

οικονοµικού έτους 2014.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού για την 

εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ2) που βρίσκεται επί της οδού 

Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο συνολικής καθαρής  

επιφανείας 40,69 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 14,25 τ.µ. (πατάρι).  
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ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την καλύτερη απόδοση και προσέγγιση της 

πραγµατικής φυσιογνωµίας για την «Φιλοτέχνηση της Προτοµής του ποιητή ΝΙΚΟΥ 

ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ» προϋπολογισµού µελέτης 34.844,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της µε αρ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/20110 όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 22186 απόφαση (ΦΕΚ 1494Β/4-5-2012), της µε αρ. 37456/1997 

απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-

10-1997) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: «Τεχνικές και 

Υποστηρικτικές Μελέτες για την ∆ηµιουργία ∆ικτύου Όµβριων Υδάτων στην περιοχή των 

Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, 

για την εκτέλεση της µελέτης: «Τεχνικές και Υποστηρικτικές Μελέτες για την ∆ηµιουργία 

∆ικτύου Όµβριων Υδάτων στην περιοχή των Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «EΡΓΑΣΙΑ 

ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», προϋπολογισµού  125.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση 

της υπηρεσίας «EΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»,  προϋπολογισµού  125.000,00 € 

πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισµού 129.838,80 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση 

της  προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισµού 129.838,80 € 

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

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού»  προϋπολογισµού  193.949,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΘΕΜΑ 15
ο
:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση 

της  προµήθειας «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  προϋπολογισµού  193.949,75 € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
:Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το  2

ο
 τρίµηνο 

του οικονοµικού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 : Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
 : Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης προµήθειας τροφίµων των Βρεφονηπιακών 

Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών για τις σχολικές χρονιές 2018-

2019 και 2019-2020, έως το ύψος της συµβατικής δαπάνης. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
 : Παράταση υποβολής των παραδοτέων ΠΠΒ.9_2 και ΠΠΒ.10_1 της σύµβασης µε τίτλο: 

«∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη» 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: 

«Προµήθεια βιβλίων & εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 24.224,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 

 

    

                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

         

                                           ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                    

                                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 Παρακαλούνται οι υπηρεσίες που εισηγούνται θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

να ανταποκρίνονται άµεσα εάν τους ζητηθούν διευκρινήσεις επί των θεµάτων και 

να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις, προς αποφυγή 

καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.  

   

 Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει 

δικηγόρο που θα παρίσταται στην συνεδρίαση.  

 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.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  
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2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

10.  ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών 

13. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

14. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

15. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

16. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

18. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

19. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης. 

20. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

21. ∆/νση ∆ιοίκησης 
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