
                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 04  Ιουνίου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ.  22495 / 562 

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. 

24
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 

08/06/2021 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 

: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του 

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙ∆ΟΝΙΚΟΛΑ, για την χορήγηση Κτηµατολογικών αποσπασµάτων από τα 

Κτηµατολογικά γραφεία για τα ∆ηµοτικά ακίνητα και υποβολή ∆ηλώσεων Κτηµατολογίου. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο 

: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  ΧΕ 369/2021, ποσού 

1.050,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 120/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου 

µας ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΟΥ και αφορά την χορήγηση κτηµατολογικών αποσπασµάτων-

διαγραµµάτων για τα δηµοτικά ακίνητα από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο 

: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  1904/2021, ποσού 

1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 322/2021 απόφαση της Ο.Ε., 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 4
ο 

:Έγκριση ή µη παράτασης υποβολής παραδοτέων ΠΒ.3_4, ΠΒ.3_ 5 έως 21-6-21 και 

ΠΒ.7_5 έως 15-6-21 της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet 

A.E. µε τίτλο «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια 

Ανάπτυξη.» 
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ΘΕΜΑ 5
ο 

:Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθµιση 

κλειστού Γυµναστηρίου µπάσκετ Καµινίων επί των οδών Υµηττού και Μουτσοπούλου 

∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.571,20 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (∆ράση για την Παγκόσµια 

Ηµέρα Μητέρας). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 214,70 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αγορά δάφνινων στεφάνων). 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.240,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Τελετή Γενοκτονίας των 

Ελλήνων του Πόντου). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 84,75 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (στεφάνια). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Ανάκληση της απόφασης 885/2020 της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην  

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 βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Επισκευές & Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου 

Πειραιά 2.2020», προϋπολογισµού δαπάνης 322.071,00 € πλέον ΦΠΑ, καθότι µετά τις 

σχετικές τροποποιήσεις – αναµορφώσεις του Τεχνικού Προγράµµατος και του 

Προϋπολογισµού, η επισκευή και η ανακατασκευή των Αύλειων Χώρων Σχολείων, 

χαρακτηρίζεται ως έργο, προκειµένου να ληφθεί νέα απόφαση έγκρισης µελέτης και 

κατάρτισης των όρων διακήρυξης.  

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την  

προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών 

στην 5
η
 ∆ηµοτική Κοινότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «BE SECURE 

FEEL SECURE», προϋπολογισµού δαπάνης 193.548,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης της σύµβασης µε την εταιρεία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αφορά στην «Προµήθεια 

Μηχανήµατος Έργου για τον ∆ήµο Πειραιά (Σύνθετου Αποφρακτικού)»,  προϋπολογισµού 

δαπάνης 241.935,48 €  πλέον ΦΠΑ,  έως 31-12-2021. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση απολογισµού- ισολογισµού και έκθεσης πεπραγµένων της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.∆.Ε.Π.) του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’αρ. Α 288/2021 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Μονοµελές). 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
:  Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της µε αρ. 126/2021 απόφασης του Η΄ Τριµελούς 

∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (Α/Α1) «Λειτουργία 

ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους στο ∆ήµο Πειραιά», της 

Πράξης  «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους 

στο ∆ήµο Πειραιά µε κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5000950». 
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ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 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 την τιµή, για 

τη προµήθεια Ξυλείας & Συναφών υλικών, προϋπολογισµού 54.484,00 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

πολυσυστηµικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την προµήθεια 

«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 19
ο
: Έγκριση ή µη του από 27-5-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια «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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Ακύρωση ή µη της εγγραφής µε αριθ. Σ/4/2013, που αφορά πρόστιµο παράνοµης 

διαφήµισης ποσού 3.521,64 € που επιβλήθηκε στην εταιρεία µε αριθ. συναλλασσοµένου 

904862, λόγω σφάλµατος κατά τη βεβαίωση της οφειλής, µε σκοπό την επανάληψη της 

σχετικής διαδικασίας µε τα ορθά στοιχεία.  

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Εκκαθάριση ή µη δύο χρηµατικών καταλόγων µε γενική αιτιολογία (Παλαιά 

βεβαιωµένα και µη καταχωρηθείσες οφειλές από τους χειρόγραφους χρηµατικούς 

καταλόγους), συνολικού ποσού 4.083.833,08 €, χωρίς στοιχεία οφειλέτη, µε ισόποση 

απόσβεση του ανωτέρου ποσού: α) στον Προϋπολογισµό – Απολογισµό και β) στον 

ισολογισµό, προς αποκατάσταση των βιβλίων και των καταστάσεων του ∆ήµου.   

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 177,58 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  

815405, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω ακύρωσης της 

εγγραφής της οφειλής, σύµφωνα µε την Α 5159/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 20,00 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό ∆ηµότη 238679, 

που αφορά εξόφληση της κλήσης µε αριθ. 150166130494, η οποία είχε βεβαιωθεί από τη 

∆ηµοτική Αστυνοµία, λόγω µη ταυτοποίησης της οφειλής µε την κατάθεσης στην Εθνική 

Τράπεζα, σύµφωνα  µε το άρθρο 3 παρ.1.κ/ι του Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 177,65 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  

19061, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω καταχώρησης 

λανθασµένου ΑΦΜ εταιρείας, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

29.552,46 €, του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη 2030, µετά από ρύθµισή τους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4495/17. 
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ΘΕΜΑ 26
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 73,95 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  

19348, που αφορά άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διότι έχει εξοφληθεί, σύµφωνα  µε το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 177,58 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  

10176, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω ακύρωσης των 

εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας των τραπεζών, σύµφωνα µε την Α 18361/2019 

απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, σύµφωνα  µε το Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 230,70 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  8043, 

που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, διότι έχει εξοφληθεί, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 

του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 491,28 €, που αφορά σε πρόστιµο ανέγερσης αυθαίρετης 

κατασκευών, του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη 16604, κατόπιν ενστάσεως, η οποία 

έγινε δεκτή από την αρµόδια Επιτροπή, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 14,02 €, που αφορά πρόστιµο, του συναλλασσοµένου µε 

κωδικό δηµότη 813519, λόγω αδυναµίας απαλοιφής του από το µηχανογραφικό πρόγραµµα 

µέσω ρύθµισης, σύµφωνα  µε το άρθρο 3 παρ.1.κ/ι του Ν. 4623/2019.  

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: ∆ιαγραφή ή  µη βεβαιωµένων ταµειακά οφειλών ποσού 7.890,86 € για καθένα από τους 

ιδιοκτήτες µε κωδικούς υπόχρεων 901852, 804763 & 901853, που αφορούν πρόστιµο 

ανέγερσης και διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Κλεισόβης 29, στο ∆ήµο Πειραιά, λόγω 

απόφασης ΣΥΠΟΘΑ (Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων) ΠΕ 

Πειραιά, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: α) Αποδοχή ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης (αρ. πρωτ. 18838/12-5-2021) των 

ιδιοκτητών του αναγκαστικά απαλλοτριωθέντος ακινήτου λόγω ρυµοτοµίας για την διάνοιξη 

της οδού Τσακάλωφ µεταξύ των οδών Νέστορος και Σκρα, σύµφωνα µε την προσδιορισθείσα 

τιµή στην 704/2020 Απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά.  

             β) Άσκηση ή µη αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε συνέχεια της µε αριθµό 704/2020 απόφασης του Μονοµελούς 

Εφετείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: 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 34
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ∆ηµητρίου Πατρώνα, 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. 

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Πούλιου Γεωργίου του 

Κων/νου, σχετικά µε αποζηµίωση του Ι.Χ.Ε. µε αριθµό κυκλ. ΖΜΙ 3753, για θραύση 

κρυστάλλου από πετραδάκι που πετάχτηκε κατά τη διάρκεια εργασιών βοτανίσµατος. 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Επανεξέταση του εξώδικου ή µη συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου και του κου 

Αλέξανδρου Καµπούρογλου,  που αφορά ατύχηµα επί του πεζοδροµίου  στην περιοχή 

Πασαλιµάνι, στην συµβολή της Ακτής Μουτσοπούλου 9 µε την οδό Θρασυβούλου, ύστερα 

από τη διαβίβαση πρόσθετων δικαιολογητικών. 
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ΘΕΜΑ 37
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του 

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

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την πληρωµή: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση 

αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων). 

 

 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Έκδοση συµπληρωµατικού τακτικού εντάλµατος  ποσού 1.004,96€, σε βάρος του 

Κ.Α.00.6421 και του Κ.Α.00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, 

που αφορά στην κάλυψη των εξόδων για αεροπορικά εισιτήρια, µιας επιπλέον 

διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο και ενοικίασης αυτοκινήτου για τον ∆ήµαρχο Πειραιά κ. 

Ιωάννη Μώραλη και τον αστυνοµικό του κ. Νικηφόρο Πηλάκη, λόγω παράτασης της 

διαµονής τους στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας µε τον ∆ήµαρχο 

Θεσσαλονίκης». 

 

ΘΕΜΑ 39
ο
: Ακύρωση της µε αρ. 365/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση του 1

ου
 

ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων,  ΑΑΕ 4/2019», διότι το 

συνολικό ποσό του ΑΠΕ 268.401,14 € που περιλαµβάνει τις αρχαιολογικές εργασίες και 

αµοιβή αρχαιολόγου ποσού 42.002,93 € ξεπερνά το ποσό του συµβατικού αντικειµένου που 

είναι 226.398,21 € και για να καλυφθεί το ποσό απαιτείται συµπληρωµατική σύµβαση. 

 

ΘΕΜΑ 40
ο
: Έγκριση ή µη του 1

ου
 ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων,  

ΑΑΕ 4/2019». 

 

ΘΕΜΑ 41
ο
:  Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που έγινε στις 14/4/2021 για την 6ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των 

διοικητικών ορίων της Ε΄∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ 

των οδών : Κουµουνδούρου – Αγ. ∆ηµητρίου – Λ. Σαλαµίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας,  

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ,  ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

 

ΘΕΜΑ 42
ο
:   Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  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 απολυµαντικών στηλών αέρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά  στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά  της  Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 

30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 43
ο
: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, µε Κωδικό PIR023/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4798 

Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ. 9909/119/02-03-2021, µε αντικείµενο τη «∆έσµη Καινοτόµων 

∆ράσεων Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων του ∆ήµου Πειραιά που 

ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, µε έµφαση στους νέους «εκτός αγοράς εργασίας και 

εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) και διασύνδεση όλων µε την αγορά εργασίας», β) αποδοχή των όρων 

της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των 

αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισµός ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ 44
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία:  «∆ράσεις Προαγωγής 

∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

1.624.193,55 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΘΕΜΑ 45
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 

παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, & 3
α
 

της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και έγκριση 

της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για την άµεση 

παροχή της υπηρεσίας απολύµανσης των κάδων (απορριµµάτων, βιοαποβλήτων, 

σύµµεικτων και ανακύκλωσης) σε ηµερήσια συχνότητα στην Α & Β ∆ηµοτική Κοινότητα, 

προϋπολογισµού δαπάνης 252.166,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

            β) Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και  

                αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

ΘΕΜΑ 46
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, του 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. 

 

 

 

                      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. ∆/νση Πληροφορικής 
10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
12. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 
13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

14. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

15. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης 

16. ∆/νση ∆ιοίκησης 
17. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

18. ∆/νση ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
19. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
20. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

21. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
22. ΚΟ∆ΕΠ          

 
 


