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

ΠΡΟΣ:

43η συνεδρίαση

Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 45550/889

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος
Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την
Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΙΚΟΥ για
ζηµία που υπέστη σταθµευµένη µοτοσυκλέτα επί της οδού Σαλαµίνος 46, από υποχώρηση
οδοστρώµατος.
ΘΕΜΑ 2ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
για ζηµία που υπέστη το υπ’ αριθµ. ΙΕΜ 9168 Ι.Χ αυτοκίνητό του στην οδό Ζέας και
πλησίον της συµβολής αυτής µε την οδό Λοχαγού Λεπετσά, από καθίζηση (λακκούβα) στο
οδόστρωµα.
ΘΕΜΑ 3ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας ΓΚΟΥΦΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, που
αφορά ατύχηµα που έγινε επί του πεζοδροµίου της οδού Κλεισόβης αρ. 133, λόγω φθοράς
του πεζοδροµίου (σπασµένη πλάκα).
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 168,53 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την µετατροπή µίας παροχής ύδρευσης στο ∆ηµοτικό
Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45 - 47.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 2776/2020, ποσού
5.000,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 498/2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής 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) του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο
«Κατασκευή Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων Λυµάτων στην Ε ∆ηµοτική Κοινότητα ΑΑΕ
3Β/2018» και Παράταση συµβατικής προθεσµίας έως 28-2-2021.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο
«Εργασίες έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια ΣΕ 1/2019».
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της µε αρ. 471/2020 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου
Πειραιά, περί καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης από αναγκαστική
απαλλοτρίωση.
ΘΕΜΑ 9ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 801,92 € σε βάρος του Κ.Α. 15.8111.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
Καραµολέγκου ∆ηµήτριου, για την πληρωµή δόσης στο ΚΕΑΟ Πειραιά για την ρύθµιση
οφειλής των Σχολικών Φυλάκων (από 07/2001 έως 06/2006).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 βάσει τιµής, για την προµήθεια :
«Προµήθεια χρωµάτων αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019-2020-2021» προϋπολογισµού 199.994,75 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 86,90 € στον κ. Τσιτόπουλο Ηλία, το
οποίο κατέβαλε για την κατασκευή φρεατίου ελέγχου στην κατασκευασθείσα σύνδεση του
ακινήτου επί της οδού Ζαννή 59-61 & Μακρυγιάννη 29.
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού 1.069 € και τυχόν
προσαυξήσεων, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών Σταθµών.
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή µη της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής τα
οποία θα διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους
µας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2020 (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. Ι
τοµέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας) και για
τον ορισµό των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους.
ΘΕΜΑ 14ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού, που έγινε στις 29/7/2020 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των
διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα στην
περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Αγ. ∆ιονυσίου, Θ.
Ρετσίνα, Παπαστράτου, Βασιλαδίου, Μακρών τειχών, ∆. Οµ. Σκυλίτση, Μπιζανίου,
Τσακάλωφ, Νέστωρος, ∆εξίπου, Μίνωος, Λ. Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου µέχρι
συναντήσεως της Ακτής Κουµουνδούρου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταστέγαση των συστεγαζόµενων Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά,
ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ύψους αναπροσαρµογής ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της
ανταποδοτικότητας για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση κανονισµού τελών υπαίθριου εµπορίου (στάσιµο, Κυριακάτικη Αγορά,
θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις κ.λ.π.) έτους 2021.
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας- τιµής, για την µελέτη: «Πλαίσιο παρεµβάσεων για την ενίσχυση και
τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε τµήµα του παραδοσιακού εµπορικού κέντρου
του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης ανοικτά κέντρα εµπορίου», προϋπολογισµού
δαπάνης 58.658,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. & 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης του εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη νοµικής εκπροσώπησης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ΟδοποιίαςΑποχέτευσης, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ, ενώπιον του Α΄ Μονοµελές Πληµµελειοδικείου
Πειραιά κατά την δικάσιµο της 16/10/2020 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από
δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ.
στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της 616/2020 απόφασης της Ο.Ε. κατόπιν της λήψης της εισήγησης της
∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Τµήµα Σχεδιασµού – Εποπτείας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 45.573,32 € από τους Βεβαιωτικούς
καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 21 παρ. 2.3 του
Ν. 4674/2020 και του Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την
επιλογή εταίρων που θα διευθύνουν το EUROPE DIRECT για την περίοδο 2021-2025 και
συνεισφοράς του ποσού των 2.500 € για το 2021 και των 3.500 € για καθένα από τα έτη 20222025 από ιδίους πόρους.
ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση ή µη της σύµβασης που αφορά τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό, για την προµήθεια: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων,
κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήµενων κάδων
απορριµµάτων», συµβατικής δαπάνης 306.324 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 24ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
Χαϊδεµένου Αικατερίνης, για την προµήθεια ταχυδροµικών τελών.
ΘΕΜΑ 25ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την προµήθεια µε τίτλο: «Αγορά υγειονοµικού υλικού
έκτακτης ανάγκης Γ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου
στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19».
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και
των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο «Αγορά
υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Γ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των υπηρεσιών
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του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης
263.974,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 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.
ΘΕΜΑ 28ο: Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΠΒ.8_2, ΠΒ.8_2, ΠΒ.4_3 και ΠΒ.7_3 της σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet A.E. µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 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: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
προϋπολογισµού δαπάνης 193.949,75 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 30ο: Συµβιβαστική ή µη επίλυση µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας “ABC FACTORS
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” (νέα
επωνυµία “ ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α.Ε.”), που αφορά την ήδη τελεσίδικη υπ’αριθµό 5165/2018 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά.

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) στη λήψη αποφάσεων.
Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει
δικηγόρο που θα παρίσταται στη 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).
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Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
1. Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
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 Οδοποιίας – Αποχέτευσης
10. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
13. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
14. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
15. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
16. ∆/νση ∆ιοίκησης
17. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
18. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
19. ∆/νση Μηχ/κού - Ηλεκτρολογικού

