Ορθή Επανάληψη, µε µετάθεση της ώρας Συνεδρίασης της Ο.Ε., για τις 12:30
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

15η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς 2 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ. 13720 / 341

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
06/04/2021 και ώρα 12:30, 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: 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021»
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης συνολικού ποσού 180,80€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 60/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αγορά στεφάνων).
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.087,60€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 207/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (οργάνωση και υλοποίηση
Αποκριάτικης ∆ράσης στην Πόλη του Πειραιά).
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. ΧΕ 262/2021, ποσού 3.300,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6322.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 80/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της
πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του 1ου Συγκριτικού πίνακα της «Μίσθωσης Μηχ/κού Εξοπλισµού για
κλάδευση υψηλόκορµων δενδρων».
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την µελέτη µε τίτλο «Μελέτες τοπογραφικών
αποτυπώσεων» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 38.295,90 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την µελέτη µε τίτλο «Μελέτες
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µε προεκτιµώµενη αµοιβή 38.295,90 € πλέον Φ.ΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά, της
Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπλαση Ακτής
∆ηλαβέρη ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α 00.6711.01
του ποσού 332.141,04 € (τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και
τεσσάρων λεπτών) ως Α τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΘΕΜΑ 10ο: 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.
ΘΕΜΑ 11ο: 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 12ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Τσόµη Γεώργιου (Café
Atlantis) για φθορές στον εξωτερικό εξοπλισµό (Πέργκολα- Τραπέζια- Καρέκλες- Οµπρέλες
κ.λ.π.) και στην τζαµαρία του καταστήµατος από πτώση δέντρου Πεύκου.
ΘΕΜΑ 13ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ∆ηµητρίου Πάτρωνα, που
αφορά αποζηµίωση από προκληθείσα ζηµιά στο µε αρ. 7936 FILPA/ Ιστορικό Ι.Χ όχηµα,
µάρκας Mercedes Benz, από πτώση κλάδου χλωρού δέντρου λεύκας (καβάκι) επί της Ακτής
Μουτσοπούλου 48.

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 Επικοινωνίας Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης.

