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ΠΡΟΣ:

13η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ. 12081 / 285

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
23/3/2021 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: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού
δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων
Ανατρεπόµενων, Κυλιόµενων Πλαστικών 1.100 lt & 240lt και Επικαθήµενων Κάδων
Απορριµµάτων» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 984.300 € πλέον ΦΠΑ (656.200 €
πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 328.100 € πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 34,50 €, της µε αρ. 6693/22-4-2004 παράβασης της
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, µε αριθµό καταχώρησης 21360/21-11-2014
λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση.
ΘΕΜΑ 3ο: Οριστική ή µη διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 176,13 € από τους χρηµατικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης
βεβαίωσης µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προµήθεια ταχυδροµικών τελών.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας της
∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ 6ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας Ναούµ Αικατερίνης του
Αλεξάνδρου µε εξουσιοδότηση στον κο Λυκούδη Γεώργιο, σχετικά µε αποζηµίωση για
επισκευή ζηµιών σε δύο κινητές οµπρέλες µισθωµένου καταστήµατος Café Steki, ύστερα
από πτώση κλάδου δέντρου πεύκου όπισθεν του κήπου στην Πλατεία Λεγάκη.
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ΘΕΜΑ 7ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Ραγκούση ΘεολόγουΣτέφανου του ∆ηµητρίου µε εξουσιοδότηση στην κα Τοπαλίδη Παρασκευή, σχετικά µε
αποζηµίωση Ι.Χ.Ε. µε αρ. κυκλ. ΙΡΜ-3758, ύστερα από θραύση κλάδου δέντρου λεµονιάς
στην οδό Κοµοτηνής 146.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 Συσσωρευτών για τα οχήµατα του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 45.729,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 ξυλείας & συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου»,
προϋπολογισµού δαπάνης 54.484,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του Έργου «Ανάπλαση και Αναβάθµιση
Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την
31η Μαϊου 2021 (31/05/2021).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου
Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά πέντε (5) µήνες, ήτοι έως την 26η
Αυγούστου 2021 (26/08/2021).
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.070,91 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 241 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (υπηρεσίες φωτογράφου για τις
εκδηλώσεις του ∆ήµου).
ΘΕΜΑ 13ο: 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 βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«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 14ο: Συµµόρφωση στη µε αριθ. 511/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία γίνεται εν µέρει δεκτή η Προδικαστική
Προσφυγή και ακυρώνεται η µε αρ. 108/2021 προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε. κατά το µέρος
που αποφασίσθηκε η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του οικονοµικού
φορέα ∆. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ,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.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη ακύρωσης ποσοστού 30% για το µήνα Οκτώβριο 2020 και 40% για τους
µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2020 εκ του ποσού βεβαιωθέντων µισθωµάτων των
∆ηµοτικών καταστηµάτων για συµψηφισµό µε παλαιές οφειλές.
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ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή ή µη της Γ’ Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 19755/16-3-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:9Ο6Ν46ΜΤΛ6-Γ2Γ).
ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης Προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων & θέρµανσης του ∆ήµου
Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023», σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 3.969,41 ευρώ από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 1
εδαφ. δ του Ν. 3463/2006.
ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς από την εταιρεία «Piraeus Tower» που αφορά στις εργασίες
ανακατασκευής του ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, επί της οδού ∆ραγάτση 12
(Πλατεία Κοραή), στο οποίο θα µεταφερθεί και θα εγκατασταθεί το υποκατάστηµα του Τ.Π.
& ∆.
ΘΕΜΑ 20ο: Παραίτηση ή µη από εννέα (9) δικόγραφα κτηµατολογικών αγωγών για το Κτήµα
Σχιστού ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική ∆ιαδικασία) και επανακατάθεση
αυτών λόγω νεώτερων στοιχείων.
ΘΕΜΑ 21ο: Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της εφέσεως και παραίτηση ή µη από δύο (2)
δικόγραφα κτηµατολογικών αγωγών για το Κτήµα Σχιστού ενώπιον του Πρωτοδικείου
Πειραιά (Νέα Τακτική ∆ιαδικασία) και επανακατάθεση αυτών λόγω νεώτερων στοιχείων.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παραλαβής της Μελέτης µε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης».
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και
ανακατασκευές µονώσεων σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2020» προϋπολογισµού
322.577,15 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο
«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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 Πληροφορικής
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆Η.Ρ.Α.Π.
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

