
                            

            ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς,  20 Μαΐου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 20142/490 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 
Γκερλές Δημήτριος, Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

22
η
  συνεδρίαση  

με τηλεδιάσκεψη                                                     

                                                            Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 
Δημήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, 

Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος 
Ιωάννης Μανωλάκου Διαμάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

 

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

24/05/2021 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. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.Α.1/27/οικ. 9413/2020 

(Β΄1704), και την με αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
: 3

η
  Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού  3.038,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της με αρ. 342/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Πραγματοποίηση Δράσης κατά την 
Ανάσταση του 2021). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού  33,90 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

με αρ. 60/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (1 στεφάνι δάφνινο μνημόσυνο 

Καραϊσκάκη) 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού  9.920,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της με αρ. 161/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (DESTINATION PIRAEUS) 

 
ΘΕΜΑ 5

ο
: Αποδοχή ή μη της E’ Κατανομής από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ),  ποσού 

1.433.560,78 € βάσει της απόφασης με αριθμό 34285/6-5-2021 του ΥΠΕΣ 
(ΑΔΑ:68ΠΤ46ΜΤΛ6-Ε2Φ). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 63,12 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου μας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στον 

Αθλητικό χώρο επί των οδών Ακτή Θεμιστοκλέους – Α. Μουτσοπούλου – Ηετίωνος.  
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου μας, 
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ΚΟΝΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με 
αριθμό 122856195-01 στη θέση Σαλαμίνος και Μεθώνης. 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της υπαλλήλου μας 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση – 

Συντήρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Πυρασφάλειας Σχολικών Κτιρίων Δήμου 

Πειραιά 2.2019» κατά έξι  (6) μήνες, δηλαδή έως τις 17/12/2021. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πειραιά  

Α.Α.Ε. 8/2015». 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 Άσκηση ή μη του αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α695/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η Μονομελές).  
 

ΘΕΜΑ 12
ο
 Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 με βάση την τιμή, για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης των 
παραλιών του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού 56.396,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 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 για την αντικατάσταση κλοπιμαίου σιδηρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 
της αποθήκης των Συνεργείων Αθανασίου Διάκου 5 Γέφυρα Γ. Λαμπράκη», 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
 Έγκριση ή μη της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β 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 και διανομή 400.000 

τμχ Μασκών μιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης των εργαζομένων  και των 

Πολιτών του Δήμου Πειραιά για την χρήση μάσκας προστασίας κατά  της πανδημίας του 

Covid-19, Φάση Γ»,  προϋπολογισμού δαπάνης 82.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 Έγκριση ή μη της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β 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 υγειονομικού υλικού 

Φάση Η για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 
ενεργειών  κατά του Covid-19» προϋπολογισμού δαπάνης 78.084,60 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: ΘΕΜΑ: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ) σχετικά με το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ04 - Αρ. Πρωτ.: 18214/29-9-2020, 

ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», β) αποδοχή των όρων της 
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πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των 
αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

ΘΕΜΑ 17
ο
: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση ΑΤ06 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ) σχετικά με το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Αστική Αναζοωογόνηση» με αρ. πρωτ. 

14576/24-07-2020 και ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ, στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη 

λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», β) αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) κάλυψη από ίδιους πόρους του 

επιπλέον ποσού. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση ΑΤ06 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ) σχετικά με το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Smart cities, ευφυείς 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» με αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020 και ΑΔΑ: 

6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4, στον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση», β) αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
:  Έγκριση ή μη Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης 

Ένταξης για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017, 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ» με 
M.I.S. 5063274 στα πλαίσια της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή μη Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης 

Ένταξης για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017-

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» με M.I.S. 5062357 στα πλαίσια της χρηματοδότησης του έργου από 

το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
 Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες 

Υδραυλικών και Αποχετευτικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων όλων των Δημοτικών 
Κτιρίων του Δήμου Πειραιά έτους 2018». 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
 Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Επισκευής 

και Αποκατάστασης εκτάκτων Ζημιών σε Δημοτικά Κτίρια». 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
 Έγκριση ή μη ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης για την τουριστική προβολή 

του Δήμου Πειραιά στον μεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό «Διακοπές» που θα κυκλοφορήσει μαζί 
με την ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»  και εξειδίκευσης 
πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 24
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 βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, 
για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας 
Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια  Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» 
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προϋπολογισμού δαπάνης 1.685.483,87€ πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

                                 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                     

          

  Μπορείτε να ενημερωθείτε online στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο μας www.pireaus.gov.gr για τις 
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στη θέση Ο Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 
 

 
Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)  

1. Πρόεδρο,  μέλη Οικονομικής Επιτροπής  
2. Γραφείο Δημάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

6. Νομική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασμών 
8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 
9. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
10. Δ/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενημέρωσης 
11. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 

12. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

13. Δ/νση Διοίκησης 
14. Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 
15. Δ/νση Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
16. Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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