
`                     Ορθή Επανάληψη (3-3-2021) λόγω : 

• Αλλαγή της ώρας συνεδρίασης εξαιτίας κωλύµατος µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 

• Προσθήκη θέµατος 15
ου

 κατεπείγοντος θέµατος 

• Αντικατάσταση του 9
ου

 θέµατος 

 

                            
            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 10147 / 225 

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. 

 10
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 

Πέµπτη 04/03/2021 και ώρα 13:15, 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, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη συνέχιση διαγωνιστικών διαδικασιών, ο έγκαιρος 

προγραµµατισµός κοινωνικών - πολιτιστικών δράσεων του ∆ήµου και να εξετασθούν θέµατα που 

αφορούν ρυθµίσεις λόγω covid-19.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Αποδοχή ή µη της µηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου µας µε 100 επιταγές 

∆ώρου των 100 ευρώ, σύνολο 10.000 ευρώ µηνιαίως, για ένα έτος (από Ιανουάριο 2021 έως 

και ∆εκέµβριο του 2021), σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο 

“Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable Urban areas to 

cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS and Advanced Modelling 

Tools” και ακρωνύµιο “HARMONIA” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

HORIZON 2020 και ορισµός της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση  του 1

ου
 Σ.Π. ,για την διάθεση των απροβλέπτων, καθώς της παράταση κατά 

ένα (1) µήνα, έως 5-3-2021, του καθαρού χρόνου της Μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας 

Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά». 

 



 2 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, λόγω COVID-19 και συµψηφισµό µε 

άλλες οφειλές. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Απαλλαγή ή µη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του Ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Τ.α΄), στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη 

λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής του Κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απαλλαγή ή µη των αναλογούντων τελών της χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, στις 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής  

του Κορωνοϊού COVID-19. 

  

ΘΕΜΑ 7
ο
: Ακύρωση της µε αριθµ. 880/2020 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά  στην διαδικασία 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση βάσει του άρθρου  32 παρ. 2γ και 32 Α 
περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση των όρων 

διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια 

Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄ (Πλατεα Προϊόντα) & Β΄ 

(Επιµήκη Προϊόντα), προϋπολογισµού δαπάνης 26.496,82 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Ακύρωση της προσφυγής, στο άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016 

όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,  κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, για την προµήθεια µε 

τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Ε΄ φάση για τις ανάγκες των 

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

λόγω αλλαγής του καθεστώτος ΦΠΑ( από 6% σε 0%). 

 

ΘΕΜΑ 9
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 10
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 11
ο
: Μετάθεση, στις 5-4-2021, της ηµεροµηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών των 

συνοπτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των προµηθειών : 

Α) «Προµήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων ετών 2020-

2021», προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α. 

Β) «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. όσον 

αφορά στην οµάδα Β΄ , λόγω της συνέχισης της απεργίας των µηχανικών του 

∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Έγκριση ή µη της προµήθειας  «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ζ΄) 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 A περ. β 

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

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 : Έγκριση ή µη  διοργάνωσης δράσεων για τα 200 χρόνια από της Ελληνική 

επανάσταση του 1821 και εξειδίκευση της πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 14
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο 

«Προµήθεια και διανοµή 100.000 τµχ. Μασκών µιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής 

ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του ∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας 

προστασίας κατά  της πανδηµίας του Covid-19, Φάση Β»,  προϋπολογισµού δαπάνης 

21.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
:Μετάθεση ηµεροµηνίας αξιολόγησης προσφορών από 11-3-2021 σε 1-4-2021, του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκπόνηση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή – 

Ανακατασκευή Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων ανά το ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού 

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

συνέχισης της απεργίας των Μηχανικών.  

 

 

                                                   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 ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
11. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
12. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 
14. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

15. ∆/νση ∆ιοίκησης 
16. ∆/νση Πληροφορικής 
17. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

18. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης  

         
 


