
`                          

         ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ              Πειραιάς,  27 Νοεµβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                         Αρ. Πρωτ. 55643 / 1109 

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. 

       56
η
  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 συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 

1/12/2020 και ώρα 10:30, 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
: 8

η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2020 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη Παράτασης υποβολής παραδοτέων ΠΠΒ.10_3Β Έκθεση Απολογισµού 

Εργαστηρίου ∆ικτύωσης (workshop) Νο 6 (3
ου

 κύκλου) έως 31-12-2020 της σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet A.E. µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου 

Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση χρηµατοδότησης από πόρους του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη ποσών που 

υπερβαίνουν το µέγιστο ύψος του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού στεγάστρων ανά τύπο 

στάσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
ΘΕΜΑ 4

ο
:  Αποδοχή ή µη της Κατανοµής επιχορήγησης, λόγω COVID-19 ποσού ύψους 664.401,73 

€ βάσει της απόφασης µε αρ. 79903/20-11-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9ΨΣ346ΜΤΛ-5ΟΘ). 
 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης της µελέτης : «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης» έως 31-3-2021. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του 2

ου
 Συγκριτικού Πίνακα της «Μίσθωση Μηχ/κου Εξοπλισµού για την 

κλάδευση υψηλόκορµων δέντρων» συµβατικής δαπάνης 18.934,40 € πλέον Φ.Π.Α. 

 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4061/2020, ποσού 

168,35 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 634/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου 
µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και αφορά την µετατροπή µιάς παροχής ύδρευσης 
στον ∆ηµοτικό Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45-47. 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη 1

ου
 Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση – Συντήρηση και Πιστοποίηση 

Πυρασφαλείας Σχολικών Κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά 2.2019». 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ακύρωσης ποσοστού 40% εκ του ποσού βεβαιωθέντων µισθωµάτων των 

∆ηµοτικών καταστηµάτων των µηνών Μαρτίου έως Σεπτεµβρίου 2020 για συµψηφισµό µε 

παλαιές οφειλές. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παράδοση κατ’ οίκον τροφίµων, ειδών 

οικιακού καθαρισµού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα παράσχει η υπηρεσία µας σε 

303 δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και 1.177 διατακτικών τροφίµων 

ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων σε δικαιούχους εντός του ∆ήµου Πειραιά µέσα σε 1 

µήνα από την έναρξη του έργου, (σύµφωνα µε το άρ.  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του 

Ν. 4412/2016) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:  Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση ή 

µη του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου 

Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη 

διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών», 

προϋπολογισµού δαπάνης 806.451,61  € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ΣΤΑΥΡΙΝΑ∆Η 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Χαραλάµπους, για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, µάρκας Opel 

Corsa, µε αρ. κυκλ. ΙΜΥ 1130, επί της οδού Ζαίµη 22,  εξαιτίας πτώσης κλαδίσκων. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη του από 24-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Εκτύπωσης για τον στόλο των εκτυπωτών του 

∆ήµου Πειραιά 2020-2022», προϋπολογισµού δαπάνης  60.000,00  € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

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

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη του από 24-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά  βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και περιφερειακών για τις ανάγκες α) των υπηρεσιών του ∆ήµου, β) του έργου 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και γ) του έργου GRESS», 

προϋπολογισµού δαπάνης  49.224,49  € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού 

για την µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί από την οµάδα έργου των αναδόχων 

εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ- GLOBILED Μ.ΕΠΕ καθώς και για την αποθήκευση φωτιστικών 

σωµάτων, στο πλαίσιο της σύµβασης «Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση 

συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων- εφαρµογές smart cities µε 

εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», µεταξύ του ∆ήµου και των ανωτέρω εταιρειών. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης ταµειακά οφειλής που αφορά πρόστιµο ανέγερσης και 

διατήρησης για αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Φιλικής Εταιρείας 
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1 και Σερφιώτου, ιδιοκτήτη µε Κωδικό υπόχρεου: 22378 λόγω εφαρµογής της µε αρ. 

18/2015 Απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Α3 Ακυρωτικό). 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης ταµειακά οφειλής που αφορά πρόστιµο διατήρησης για 

αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο επί της οδού Σαλαµινοµάχων 40 και Μαυροκορδάτου 24,  

µε Κωδικό υπόχρεου: 796748. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: 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 φυτικού υλικού» προϋπολογισµού 

δαπάνης 129.838,80 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 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 τη δηµιουργία δικτύου οµβρίων 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,  

βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υλικού τηλε-εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 

53.000,00  € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη της αύξησης του ποσού επιχορήγησης, έτους 2021, της Κοινοφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης «ΚΟ.∆.Ε.Π.» από τον ∆ήµο Πειραιά, από το ποσό των 780.000,00 ευρώ στο 

ποσό των 950.000,00 ευρώ. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς από την εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε.», 

εξοπλισµού µηχανηµάτων- εργαλείων, προκειµένου να σταλούν προς στήριξη στους πληγέντες από 

τον φονικό σεισµό στο ∆ήµο ∆υτικής Σάµου. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης ανάκλησης κατά της 24/2020 Πράξης της Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: 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 ∆ φάση για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19», 

προϋπολογισµού δαπάνης 38.631,00 € πλέον ΦΠΑ (6% & 24%).  

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: 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 «∆ράση Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών του ∆ήµου Πειραιά για 

την χρήση µάσκας προστασίας κα την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης κατά της πανδηµίας 

του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 35.300,00 € πλέον ΦΠΑ.  
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ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των όρων 

προσφυγής διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  για την υπηρεσία µε τίτλο: 

«Παράδοση κατ’ οίκον τροφίµων, ειδών οικιακού καθαρισµού και ειδών προσωπικής 

υγιεινής που θα παράσχει η υπηρεσία µας σε 303 δικαιούχους του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου καθώς και 1.177 διατακτικών τροφίµων ενόψει της εορτής των 

Χριστουγέννων σε δικαιούχους εντός του ∆ήµου Πειραιά µέσα σε 1 µήνα από την έναρξη του 

έργου», προϋπολογισµού δαπάνης 14.800,00 € πλέον ΦΠΑ .  

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 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 εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr 

για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 

2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 35.732,00  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση ή µη εξόφλησης ποσού 915 € νοµιµοτόκως (από επιδόσεως της αγωγής 19-9-

2011) στον κο Σκανδάλη Κωνσταντίνο, έπειτα από την έκδοση της Α 6238/2019 τελεσίδικης 

(λόγω ποσού) Απόφασης του 6
ου

 Μονοµελούς Τµήµατος του ∆/κου Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

 

                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                   ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

                ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  

  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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης  

12. ∆/νση Προσόδων - Εµπορίου 

13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

14. ∆/νση  Οικονοµικών Υπηρεσιών 

15. ∆/νση Πληροφορικής 

16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  

18. ∆/νση Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού 

19. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. 

20. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

21. ΚΟ∆ΕΠ 


