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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 Τρίτη
16/3/2021 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 1ο: 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 Ζ΄ φάση για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισµού δαπάνης 43.303,24 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του από 11-3-2021 Πρακτικού (της Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής) Φάσης Γ΄ (ολοκλήρωσης παραµετροποίησης και θέσης σε λειτουργία του νέου
συστήµατος) συµπεριλαµβανοµένης της Φάσης Β΄ (εγκατάσταση εξοπλισµού αναβάθµισης)
της Σύµβασης παροχής υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του
Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη του πολυετούς προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης 2022-2025.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης ογδόντα τριών (83) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όµοιες
του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης τριάντα (30) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των δηµοτικών κτιρίων,
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης εβδοµήντα δύο (72) ατόµων µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης διακοσίων τεσσάρων (204) ατόµων µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του ∆ήµου µας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης Προσφορών του
δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού, για την υπηρεσία µε τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου
χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων και επιχειρησιακών
προγραµµάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισµού 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη του από 9-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισµού
δαπάνης 65.720,00 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση ή µη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, 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 13ο : Έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων και κατάρτιση του ολοκληρωµένου
πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆). του ΝΠ∆∆ Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Νεολαίας
«Ο.Π.Α.Ν.» του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2021.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
ΟΠΑΝ

