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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 05 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. 17855 / 441

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

20η 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
Παρασκευή 07–05-2021 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, ο έγκαιρος προγραµµατισµός κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων
του ∆ήµου, η εύρυθµη συνέχιση συµβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών και η αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Η΄) για τις
ανάγκες των υπαλλήλων 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 2ο: Έγκριση ή µη των εκδηλώσεων, που αφορούν στις ¨Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές
Θάλασσας 2021-2023 του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509, που
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από
πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αττική 2014 - 2020» και ρύθµιση θεµάτων υλοποίησης, που θα
πραγµατοποιηθούν από 28-05-2021 έως 06-06-2021 και από 17-09-2021 έως 26-09-2021 και
εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» κατά τέσσερις (4) µήνες,
δηλαδή έως την 17η Σεπτεµβρίου 2021 (17/09/2021).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη παράτασης της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α
Α.Ε.» µε δ.τ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε. που αφορά τις «Εργασίες Επισκευής –
Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών», κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως
10-07-2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς 24 φωτογραφιών του Πύργου Πειραιά από της εταιρεία Piraeus
Tower, προκειµένου να προβληθούν σε ψηφιακή πλατφόρµα της 16η Μαΐου 2021 στο πλαίσιο
της ψηφιακής φωτογραφικής έκθεσης See the Light.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA µε αριθµό
12035798-01 στη θέση Καρπάθου& Σκλαβούνου.
ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA µε αριθµό
12036532-01 στη θέση Αφεντούλη & Καλλιγά.
ΘΕΜΑ 8ο: 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
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA
µε αριθµό 612475818-01 στη θέση Κορυτσάς & Αργυροκάστρου.
ΘΕΜΑ 9ο: 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
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA
µε αριθµό 612475819-01 στη θέση Κορυτσάς & Λεβαδείας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,
για τη προµήθεια Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου,
έτους 2021 προϋπολογισµού 35.352,36 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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.
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή ή µη της Β’ Κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων, ποσού 332.640,00 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 32891/27-4-2021 του
ΥΠΕΣ (Α∆Α:60Ν∆46ΜΤΛ6-5ΨΜ).
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή ή µη της Καταβολής µισθωµάτων σχολικών µονάδων και υπηρεσιών που
µεταφέρθηκαν στους ∆ήµους (Ν. 3852/2010), ποσού 213.871,84 € βάσει της απόφασης µε
αριθµό 32401/26-4-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:ΨΜΖΤΖ46ΜΤΛ6-92∆).
ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή ή µη της Κατανοµής ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1η έως και 3η µηνιαία κατανοµή, ποσού
258.322,50
€ βάσει της απόφασης µε αριθµό 29852/16-4-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5).
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ΘΕΜΑ 15ο: Αλλαγή υπευθύνου πράξης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του ∆ήµου
Πειραιά για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε
κωδικό ΟΠΣ 5053831.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνον
βάσει τιµής, για την «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.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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 ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οικονοµικών
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης

