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                  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς,  17 Νοεµβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 53782 / 1080 

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. 

54
η
 έκτακτη συνεδρίαση  

       µε τηλεδιάσκεψη              

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 12:00, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, 

τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, 

Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 

9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής 

∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :  

 
ΘΕΜΑ 1

ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4360/2020, ποσού 

253.751,88 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7325.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 756/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΒΕΡΓΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ και αφορά προκαταβολή στο ∆Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου 
να ξεκινήσουν οι εργασίες υπογείωσης - παραλλαγής στο δίκτυο χαµηλής και µέσης τάσης 
επί της Ακτής Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της  προµήθειας οχηµάτων και µηχανολογικού 

εξοπλισµού της ∆/νσης Καθαριότητας, µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Συγκρότηση επιτροπής  διενέργεια διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του 

δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής 

υπηρεσίας µε τίτλο «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων 

στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού 4.000.000€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισµού και  αξιολόγησης προσφορών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

υπηρεσία: «∆απάνες Προληπτικής Ιατρικής των υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

ΘΕΜΑ 5
ο
: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών : 

«Μεταφορά µελών Κέντρων Αγάπης κα Αλληλεγγύης» προϋπολογισµού δαπάνης 109.120,00 

€  συµπ/νου Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 



 2 

  

ΘΕΜΑ 6
ο
: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) ετών µε παράλληλη συντήρηση και 

επισκευή», προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη της υποβολής  λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός  Ιουλίου  έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων «Κοπής 

Πρωτοχρονιάτικής Πίττας έτους 2021» για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου  και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: α) Αποδοχή ή µη της επιχορήγησης ποσού 990.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» β) Αποδοχή ή µη  της επιχορήγησης ποσού 

600.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

ΙΙ».  

ΘΕΜΑ 10
ο 

: α) Έγκριση της υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση του 

Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου 

Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, µε Κωδικό PIR022/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

4617 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ. 47910/389/14-10-2020, µε αντικείµενο την «Αναβάθµιση 

της Ενεργειακής Αποδοτικότητας ∆ηµοτικών και άλλων Εµβληµατικών Κτιρίων Υψηλής 

Επισκεψιµότητας στην Πόλη του Πειραιά», β) αποδοχή  των όρων της πρόσκλησης, γ) 

εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών 

και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

 

ΘΕΜΑ 11
ο 

: Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής 

που θα διανεµηθούν µέσω διατακτικών σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες & κατοίκους 

µας, ενόψει των Χριστουγέννων του  2020 (σύµφωνα µε το αρ.103 παρ. 2γ του Κ.∆.Κ και το 

άρθρο 72 δ΄του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 3 παρ. ιδ του Ν. 4623/19), 

προϋπολογισµού δαπάνης 59.890,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια οχηµάτων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) ετών µε 

παράλληλη συντήρηση και επισκευή», προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη του από 21/10/2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και 

κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, 

για την προµήθεια: «Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και ονοµατοθεσίας» 

προϋπολογισµού δαπάνης 119.771,29 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 14 
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση ή µη 

του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

«Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του 
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Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, 

τα σχ. έτη 2020-2021 και 2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της 

λήψης της µε αρ. 610/2020 απόφασης της Ο.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 15 
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση ή µη 

του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Ασφαλιστική κάλυψη  κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για 

τρία έτη (από 15/10/2020), συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 850.500 € (790.500 € πλέον 

δικαιώµατος προαίρεσης 60.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

υπηρεσία: «∆απάνες Προληπτικής Ιατρικής των υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 :Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

υπηρεσία: «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ∆ήµο 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 3.225.806,45 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
 : Έγκριση ή µη υλοποίησης της υπηρεσίας «Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των 

πολιτών του ∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας και εφαρµογή των µέτρων 

πρόσληψης κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
Α
 περ. β 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
 : Έγκριση ή µη της προµήθειας « Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού για τις ανάγκες των 

υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της 

πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
Α
 περ. β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης δράσης, στα πλαίσια του έργου “ Be Secure Feel Secure 

(UIA)”  και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
 :  Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 510,88 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 290/30-4-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων- πλακέτες, τριήρεις, βιβλία). 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
 : Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.250,27 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 290/30-4-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων- πλακέτες, τριήρεις, βιβλία). 

 

                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    

                                                                              ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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  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  

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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10.  ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου 

14. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών 

15. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

16.  ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

17. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

18. ∆/νση ∆ιοίκησης  

19. ∆/νση Πληροφορικής 

20. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 


