
                    

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                Πειραιάς, 05  Φεβρουαρίου 2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                       Αρ. Πρωτ.   5848/136 

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. 

         7
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 Τετάρτη 

10/02/2021 και ώρα 11:00, 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
: 1

η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου µας 

ΤΣΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την χορήγηση κτηµατολογικών αποσπασµάτων για τα 

δηµοτικά ακίνητα από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µη της υπ΄ αριθµ. 135/572/ 05-01-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

«Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2021-2023 του ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5074509 που  χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ 

ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014- 2020» και ρύθµιση θεµάτων 

υλοποίησης. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή - 

Ανακατασκευή οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων ανά τον ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού 

δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση Παράτασης της παροχής υπηρεσίας : ¨Λήψη µέτρων ασφαλείας και επεµβάσεις 

συντήρησης σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους για την αδειοδότηση τους», κατά σαράντα 

πέντε (45) ηµέρες. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου, στο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια στολών της 

Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 32.246,00 € πλέον 

ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 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» προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προορισµού» στο πλαίσιο  της 

Πράξης: «Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και 

Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, 

Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - 

Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών 

Τουριστικών Ροών» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020,Άξονας προτεραιότητας  06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον» (Ευρωπαϊκό  Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΙS 5041839),  

προϋπολογισµού δαπάνης 1.100.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 

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

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια Ειδικών Ζυγιστικών 

Συστηµάτων µε δυνατότητα ταυτοποίησης δηµοτών, για την προώθηση της ∆ιαλογής των 

Απορριµµάτων µέσω διεξαγωγής σχολικών πρωταθληµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 

60.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: α) Συµµόρφωση στη µε αριθ. 217/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία ακυρώνει τη µε αρ. 904/2020 προηγούµενη 

απόφαση της Ο.Ε. κατά το µέρος που απορρίφθηκε η προσφορά του οικονοµικού φορέα Θ. 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 

τις 3 οµάδες της µελέτης και κατά το µέρος που έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονοµικού 

φορέα ∆. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισµού για την οµάδα Α΄, του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της 

προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού 

δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν & β) β) Ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου του ως άνω 

διαγωνισµού.  

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 

τιµής για την προµήθεια «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων 

της καθαριότητας», µέσω του προγράµµατος ¨ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ¨ προϋπολογισµού δαπάνης 
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1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 

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

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη 

Χωροθέτηση και Βελτιστοποίηση προγραµµάτων και δροµολογίων συλλογής 

απορριµµάτων, καθώς και για τη Χωροθέτηση και Βελτιστοποίηση θέσης κάδων 

απορριµµάτων στις κοινότητες Α’, Γ’, ∆’ και Ε’ του ∆ήµου Πειραιά »,  συνολικού 

προϋπολογισµού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει.   

  

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθµιση- 

Συντήρηση- βελτίωση και Εκσυγχρονισµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων». 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Μείωση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 50% σύµφωνα µε την παρ. 3 

του αρ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-05/2020) και για τη χρονική περίοδο από 

25/05/2020 έως και 03/11/2020». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 2.928,14 ευρώ λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις 

ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια και Εγκατάσταση 

προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών των εργαζόµενων του 

∆ήµου Πειραιά κατά του covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 

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

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης 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 του Πάσχα του 2021 (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, τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας) και για 

τον ορισµό των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης δηµόσιας σύµβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53/11-

03-2020) άρθρο 117 παράγραφος 1, µε τίτλο «Αποψίλωση χώρων ∆ήµου Πειραιά για την 

αντιπυρική περίοδο». 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, για τη µίσθωση ακινήτου, για τη µεταστέγαση των σχολικών µονάδων 3
ο
 

ΕΠΑΛ, 7
ο
 Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1

ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Ακύρωση της µε αρ. 878/2020 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά την έγκριση του 

Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική 

Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 2.419.354,84 € 

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

ισχύουν, στο πλαίσιο της πράξης «∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Οµάδων σε 

Υπηρεσίες και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - 
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Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των 

Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050). 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 

2.419.354,84 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο πλαίσιο της πράξης «∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των 

Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της 

Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050). 

 

 ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση της 1

ης 
 αναµόρφωσης του  προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) οικονοµικού έτους 2021.  

  

ΘΕΜΑ 23
ο
:Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα  εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το 4

ο
 τρίµηνο 

του οικονοµικού έτους 2020.                                                                                 

   

    

                              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). 
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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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης 

12. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

14. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

15. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

16. ∆/νση Πολιτισµού 

17. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

18. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

19. ∆/νση Πληροφορικής 

20. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

21. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

22. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 


