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

11η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ. 10494/235

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.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη
10/3/2021 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 1ο: Υποχρεωτική αναµόρφωση στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή µη µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΟΧ σε σχολικές µονάδες
ποσού 896.460,00
€ βάσει της απόφασης µε αριθµό 14035/24-2-2020 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:Ψ0ΖΑ46ΜΤΛ6-2ΤΛ).
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή µη της Β’ Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού 1.433,560,78 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 13415/23-2-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:6ΨΣ246ΜΤΛ6-ΚΛΡ).
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 879,96 ευρώ από τους
βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε
υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων
και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών ποσού 120,09 € µετά
την ρύθµισή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4495/2017.
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 352,52 € από τον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους 0,5%-2%-5%, επί
των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. που αφορά την χρήση
έτους 2002 (κωδικός συναλλασσόµενου 173560), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174
του Ν. 3463/06.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (1 στεφάνι άνθινο για
την κηδεία του Καλογιάννη Αντώνη).
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 101,70 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (2 στεφάνια δάφνινα & 1
στεφάνι άνθινο).
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 24.669,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 918/18-12-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια και
τοποθέτηση δυο τρισδιάστατων επιγραφών στην είσοδο του Πειραιά και στο Πασαλιµάνι)
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασία κλάδευσης
δένδρων» µε αρ. συµφωνητικού 29279/2-5-2019.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού έργου «Be Secure Feel Secure» στο Πλαίσιο του Προγράµµατος Urban
Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
έργου «POP-MACHINA» στο Πλαίσιο του Προγράµµατος HORISON 2020, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν.
4314/2014».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη της παραλαβής της Μελέτης µε τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Α. 4/2019 (ΣΤΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, που αφορά έξοδα δηλώσεων κτηµατολογίου.
ΘΕΜΑ 15ο:Εγκριση ή µη της τροποποίηση κατά 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης, µε την
εταιρεία «ΣΑΝΚΕ», που αφορά την υπηρεσία : «Υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) – Τέλη απόρριψης του ∆ήµου
Πειραιά», συµβατικής δαπάνης 124.560 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο:Απαλλαγή ή µη των αναλογούντων τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό
διάστηµα που δεν λειτουργεί η Κυριακάτικη Αγορά, καθώς και των αδειούχων στάσιµου
εµπορίου, λόγω περιοριστικών µέτρων αποτροπής του κορωνοϊου COVID 19»
ΘΕΜΑ 17ο:Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού, που έγινε στις 23/2/2021 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των
διοικητικών ορίων της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα
µεταξύ των οδών Καλοκαιρινού, Χορµοβίτου, Αγίου ∆ηµητρίου, Αναπαύσεως, Υπαπαντής,
Μεθώνης, Αγίου Παντελεήµονος, Πλάτωνος, Καλοκαιρινού, Χορµοβίτου, προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση του 7ου Γυµνασίου Πειραιά, ύστερα από τη λήψη του
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
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διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας:
«Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 360.222,10 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 19ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ)
σχετικά µε το πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ12 - Αρ. Πρωτ.: 18215/29-9-2020, Α∆Α:
6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους», 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 20ο: α) Έγκριση 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 PIR017/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3958
Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ. 55509/491/26-11-2020, µε αντικείµενο το «∆ίκτυο Υπηρεσιών
Πρόληψης και Αντιµετώπισης των ∆ιακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των
Ευάλωτων και Ειδικών Οµάδων (µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι µε υψηλό
κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), 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 21ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για την υπηρεσία µε τίτλο
«Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών
προγραµµάτων και επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισµού 40.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης Προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Σίτιση µαθητών
Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022», συνολικού προϋπολογισµού
δαπάνης 160.908,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες και
∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 του Ε.Π.
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση ή µη σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1)
έτος, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου µας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 4325/2015».
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια Γραφικής Ύλης για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 2021», προϋπολογισµού
35.352,36 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια µε τίτλο:
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«Προµήθεια
κάδων
απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων, πλαστικών 1.100 lt
& 240 lt και επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», προϋπολογισµού 813.688,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και δικαίωµα προαίρεσης έως 50%, ποσού 406.844,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

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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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
∆/νση Αρχ/κου & Λ.Τ.Ε
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης

