
                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς,  16  Απριλίου 2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 15710 / 386 

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. 

17
η
  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 συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 

20/04/2021 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 1
ο
: Συµπληρωµατική µερική 2

η
 αναµόρφωση του προϋπολογισµού  του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2021, σε συνέχεια της προηγούµενης µε αριθµ. 273/2021 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη  της πραγµατοποίησης για την  προµήθεια και διανοµή 400.000 τµχ µασκών 

µιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης των εργαζοµένων και των πολιτών του ∆ήµου 

Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας κατά  της πανδηµίας του Covid-19» Γ Φάση 

(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 γενοµένης δαπάνης ποσού  23.436,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της µε αρ. 176/2021 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για την ∆ιοργάνωση ∆ράσεων του 

εορτασµού για τα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  868,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

µε αρ. πρωτ. 2021/201684 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 545 του µητρώου 

δεσµεύσεων για τη  δράση για τον εορτασµό « Παγκόσµια Ηµέρα Αυτισµού».  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

µε αρ. πρωτ. 2021/201684 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 545 του µητρώου 

δεσµεύσεων για τις δράσεις για τον εορτασµό : α) «Παγκόσµιας Ηµέρας Αδέσποτων Ζώων» 

& β) «Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου»   

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ.  1140/2021,  ποσού 35.000,00 € 

σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 230/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή Ταχυδροµικών Τελών. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Αποδοχή ή µη της κατανοµής επιχορήγησης για τις ανάγκες λόγω COVID-19  ποσού 

453.000,00 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 22848/26-3-21του ΥΠΕΣ (Α∆Α:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-

ΕΣΚ). 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για τις προµήθειες στην Πρόσκληση ΑΤ08 

– Αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020, Α∆Α:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4, στον άξονα «Ψηφιακή Σύγκληση» 

του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο «Smart cities, ευθυείς εφαρµογές, 

συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία- πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση – πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής 

προστασίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της 
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19». 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του 

καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνηση προτοµής του «Νίκου Καββαδία». 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
:Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύµβασης της «Προµήθειας 

Υλικών Κηποτεχνίας (Οµάδα 1), κατά έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες, µέχρι 6-11-2021. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για το έργο:  «Επισκευή και Συντήρηση των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού 

483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη του από 12-4-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια αδρανών υλικών για 

την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισµού 

δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά τη 

διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια οχηµάτων 

και µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) 

ετών µε παράλληλη συντήρηση και επισκευή», προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € 

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

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού  δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια  µε τίτλο 

«Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων και θέρµανσης 

του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023», 

προϋπολογισµού δαπάνης 3.403.888,04 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2018 του ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης».  
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2019 του ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης».  

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2018 του ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».  

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού του έτους 2019 του ΝΠ∆∆ µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».  

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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:  «Γενικές Επισκευές 
και Συντηρήσεις στα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (1.2020)» προϋπολογισµού 806.422,83 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

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

ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA 

µε αριθµό 12036672-01 στη θέση Μητρώου & Αθ. Μουτσοπούλου.  

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

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

ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA 

µε αριθµό 12036671-01 στη θέση Τζαβέλα & Νεωρείων. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Αποδοχή ή µη της δωρεάς από την εταιρεία «Casa Carina IKE»: α)  κατασκευή µίας 

έξυπνης διάβασης πεζών µε ηχητικά σήµατα για ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης και β) 

δύο πινακίδες φωτιζόµενες και συνδεδεµένες µε τη διάβαση για την καλύτερη ορατότητα 

της διάβασης.   

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: 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 24
ο
: Έγκριση ή µη  πραγµατοποίησης της υπηρεσίας βιολογικού καθαρισµού & απολύµανσης 

των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά, εν όψει των µέτρων αντιµετώπισης της εξάπλωσης  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 25
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια επίπλων & 

σκευών για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου προϋπολογισµού 38.870,00 €  πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

ΘΕΜΑ 26
ο
:Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου παράδοσης οχήµατος σύµφωνα µε την από 2-06-

2020 σύµβαση, µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE 

ΕΠΕ» κατά δύο (2) µήνες. 
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ΘΕΜΑ 27
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που έγινε στις 14/4/2021 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των ορίων 

Θηβών – Φαλήρου – Μουτσοπούλου – Βασιλικών – Κωνσταντινουπόλεως – Ρετσίνα – 

Παπαστράτου – Χαϊδαρίου – Παλαµηδίου – Θηβών, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί από την 

οµάδα έργου των αναδόχων εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ-GLOBILED Μ.ΕΠΕ, καθώς και για την 

αποθήκευση φωτιστικών σωµάτων, στο πλαίσιο της σύµβασης «Ενεργειακή αναβάθµιση – 

αυτοµατοποίηση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων- εφαρµογές smart cities 

µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», µεταξύ του ∆ήµου και των ανωτέρω εταιρειών,  

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
:  Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 2 

περ. γ  και 32 Α περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και 
έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια για την αντικατάσταση κλοπιµαίου σιδηρουργικού 

εξοπλισµού για τις ανάγκες της αποθήκης των Συνεργείων Αθανασίου ∆ιάκου 5 Γέφυρα Γ. 

Λαµπράκη», προϋπολογισµού δαπάνης 2.500,00 € συµπ/νου ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
:  Αποδοχή ή µη της ∆ κατανοµής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ) ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 28960/14-4-2021 του 

ΥΠΕΣ (Α∆Α:Ψ∆ΒΦ46ΜΤΛ6-35Ζ). 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: 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 δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για το έργο: «Λειτουργική 

και Περιβαλλοντική Αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων 

∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 1.784.677,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

                                    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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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 Πληροφορικής 
11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

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

13. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 
14. ∆/νση ∆ιοίκησης 
15. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

16. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

18. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 
19. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

20. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

21. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 
22. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου 

 

 

            
 

 

 


