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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣ:

14η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ. 13064 / 319

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
Παρασκευή 02/04/2021 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: Συζήτηση, ύστερα από την λήψη του µε αρ. 12140/237/19-3-2021 εγγράφου της Νοµικής
Υπηρεσίας, σχετικά µε τη µε αρ. πρωτ. 6805/11-2-2021 ένσταση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗ, κατά της µε αρ. 854/1-12-2020 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, ως προς την ΟΜΑ∆Α Β, για την εκτέλεση της
προµήθειας: «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.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµότη 706617 ποσού
1.485,72 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και
επαναβεβαίωση στον σωστό οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.
3463/06.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους συνολικού ποσού 5.773,91 € από
τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στους
σωστούς οφειλέτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση ή µη εγγραφής από τον µε αρ. 5323/2013 βεβαιωτικό κατάλογο καταβολής
αποζηµιώσεων υπόχρεων, σύµφωνα µε την µε αρ. 3/2004 πράξη αναλογισµού επί των οδών
Φλωρίνης και Ορθ. Αρµενικής Εκκλησίας λόγω λανθασµένου υπολογισµού του ποσοστού
ιδιοκτησίας του µε κωδικό αρ. 820207 συναλλασσοµένου, µετά από το µε αρ. πρωτ. 7040/0610-2020 έγγραφο του Τµήµατος Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. της ∆/νσης Υπηρεσίας
∆όµησης.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη των Οικονοµικών Απολογισµών των ετών 2018 και 2019 του ΝΠ∆∆
µε την επωνυµία «Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑ 6ο: 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 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 7ο: Έγκριση ή µη του από 11/03/2021 Πρακτικού 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: «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 8ο: 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 εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών
των εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 24.127,00
€ πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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 βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκπόνηση της µελέτης: «Κυκλοφοριακή µελέτη στην περιοχή Λόφου Βώκου», προϋπολογισµού
δαπάνης 52.423,66 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη της υπ΄ αριθµ. 723/1-3-2021 απόφασης τροποποίησης της πράξης
«∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή &
Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 ως προς το
χρονοδιάγραµµα και τον προϋπολογισµό µε σκοπό την παράταση λειτουργίας και
χρηµατοδότησής του.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη τροποποίησης απόφασης υλοποίησης µε ιδία µέσα του Υποέργου (Α/Α1)
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών και των παιδιών τους στο ∆ήµο
Πειραιά» της πράξης µε κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5000950.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης της παροχής υπηρεσίας «Λήψη µέτρων
ασφαλείας και επεµβάσεις συντήρησης σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους για την
αδειοδότησή τους».
ΘΕΜΑ 13ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. ΧΕ 263/2021, ποσού
4.392,02 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 79/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου
µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την πληρωµή ασφαλειών των οχηµάτων της πρώην
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.

3
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη της εξειδίκευση της πίστωσης, ποσού 1.000,00 € που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 00.6736.01 οικ. έτους 2021, στο Μορφωτικό Φυσιολατρικό Κοινωνικό Σύλλογο
(Μ.Φ.Κ.Σ.) «ΦΟΙΒΟΣ» Πειραιά, που θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης
του 1ου Ατοµικού Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκάκι ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο «∆απάνη Συντήρησης
και Επισκευής Μηχ/των και Οχηµάτων του ∆ήµου, σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά
συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των ανοιχτών
Φορτηγών της ∆/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Πειραιά)».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την υπηρεσία µε τίτλο «∆απάνη Συντήρησης και
Επισκευής Μηχ/των και Οχηµάτων του ∆ήµου, σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργεία
(επισκευή της υπερκατασκευής των ανοιχτών Φορτηγών της ∆/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Πειραιά)», προϋπολογισµού δαπάνης 59.950,00 €, πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση
και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού
δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
προµήθειας: «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 136.600 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 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 βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την µελέτη: «Πλαίσιο παρεµβάσεων
για την ενίσχυση και τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε τµήµα του παραδοσιακού
εµπορικού κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης ανοικτά κέντρα εµπορίου»,
προϋπολογισµού δαπάνης 58.658,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. &
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση ή µη της µε αρ. 700/2020 απόφασης της Ο.Ε που αφορά στον ορισµό
µελών Επιτροπών «∆ιενέργειας διαγωνισµών έως του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ
(συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των 20.000€ (απευθείας
αναθέσεων) προµηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων προµηθειών και υπηρεσιών έως
του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών), ως προς την αντικατάσταση µέλους της
Επιτροπής της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης. .
ΘΕΜΑ 20ο:α) Έγκριση ή µη 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», µε αρ. πρωτ. 20003 / 27–10-2020, µε αντικείµενο την «Ελλάδα
1821 - Ελλάδα 2021», 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 ή µη των Πρακτικών 1 & 2 της Κριτικής Επιτροπής του καλλιτεχνικού
διαγωνισµού µε τίτλο: «Καλλιτεχνικός διαγωνισµός για την φιλοτέχνηση προτοµής του
ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ», προϋπολογισµού δαπάνης 34.844,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της µε αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ.
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22186 απόφαση, της µε αριθ. 37456/1997 απόφασης του
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Ν. 4412/2016.

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

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)
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20.

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 Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης

∆/νσης Πολιτισµού
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

