
 

                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 12 Απριλίου 2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 15014/372 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

 16
η
 έκτακτη συνεδρίαση  

      µε τηλεδιάσκεψη                                                                

                                                            Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, 

Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος 

Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

      Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Τετάρτη 14-4-2021 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, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη συνέχιση διαγωνιστικών διαδικασιών, ο έγκαιρος 

προγραµµατισµός κοινωνικών - πολιτιστικών δράσεων του ∆ήµου και να εξετασθούν θέµατα που 

αφορούν µέριµνες για αντιµετώπιση του  covid-19. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση µετάβασης αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και του 

αστυνοµικού του Νικηφόρου Πηλάκη στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης από 16-04-2021 έως 18-04-

2021, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνάντηση εργασίας στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης 

στην αίθουσα συσκέψεων του ∆ηµάρχου και έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, σε βάρος 

του Κ.Α.00.6421 και του Κ.Α.00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, στο όνοµα  της µόνιµης  υπαλλήλου του ∆ήµου κας Ειρήνης Αλιπράντη 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας  «Προµήθεια Θερµοµέτρων non contact 

και Οξύµετρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη δηµιουργία 

γαστρονοµικού χαρτοφυλακίου και άλλων εξειδικευµένων υπηρεσιών για την Πόλη του 

Πειραιά» και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: 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 τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο 

«Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών 
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προγραµµάτων και επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισµού 

40.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς 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 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 

2.419.354,84 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο πλαίσιο της πράξης: «∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των 

Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της 

Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη του από 29-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου  στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιµής για την εκτέλεση της µελέτης:  «Τεχνικές και υποστηρικτικές µελέτες για τη δηµιουργία 

δικτύου οµβρίων υδάτων στην περιοχή των Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 

134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη ή µη 

προσωρινού αναδόχου  του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προορισµού» στο πλαίσιο  της Πράξης: «Προορισµός Πειραιάς 

(Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης 

του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού 

Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, 

Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας 

προτεραιότητας  06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» 

(Ευρωπαϊκό  Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΙS 5041839),  προϋπολογισµού 

δαπάνης 1.100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για 

τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

συµβούλου επικοινωνίας για το έργο Bluegrowth cities in ACTion (BLUACT)», 

προϋπολογισµού 30.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου επικοινωνίας για 

το έργο Bluegrowth cities in ACTion (BLUACT)», προϋπολογισµού 30.100,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, για τη δαπάνη έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών 

ταχογράφων. 

 

 

                                    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)  

 

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  

2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

12. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

13. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

14. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 

15. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 


