∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ. 25514 / 623

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

27η 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
29/06/2021 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 1ο: 4η Μερική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2021
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων (αίτησης αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αρ.
Α386/2021 τελεσίδικης απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Τριµελές).
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά των µε αρ. Α 335/2021 και Α 333/2021
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά τµήµα Θ΄ Μονοµελές.
ΘΕΜΑ 4ο: 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, ύστερα από τα προσκοµισθέντα στοιχεία βάσει
της µε αρ. 462/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 5ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ∆ηµητρίου Λεκαράκου του
Χρήστου, ποσού 850,64 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.ΠΑ., για ζηµιά που υπέστη το µε
αριθµό κυκλ. ΥΚΧ-5178 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, από εργασίες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας
στις 23-2-2021.
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (στεφάνι).
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 37.200,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 346/07-05-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Πολιτιστικές ∆ιαδροµές
και Ηµέρες Θάλασσας 2021).
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ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση ή µη του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων
στην Ε ∆ηµοτική Κοινότητα ΑΑΕ 3Β/2018»
ΘΕΜΑ 9ο: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2344/2021, ποσού 1026,73
€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021,
που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 321/2021 απόφαση της Ο.Ε., 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 10ο: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 1599/2021, ποσού 750,00
€ σε βάρος του Κ.Α 20.7134.35 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 298/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τη δαπάνη έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών
ταχογράφων.
ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.178,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Ηχητική και
µικροφωνική κάλυψη για την Παγκόσµια Ηµέρα ποδηλασίας µε το συγκρότηµα – κίτρινα
ποδήλατα).
ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.736,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (∆ράση για την
Παγκόσµια Ηµέρα ποδηλασίας µε το συγκρότηµα – κίτρινα ποδήλατα).
ΘΕΜΑ 13ο:Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 63,12 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στο
Μικρολίµανο επί της οδού Ακτή Κουµουνδούρου 26.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,
για την εκτέλεση της µελέτης: «∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες
κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο
χώρο» προϋπολογισµού 153.022,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 15ο:Αποδοχή ή µη της ΣΤ κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 43369/10-6-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:ΩΣΕΛ46ΜΤΛ6-Ψ7Π).
ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & Νο2 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
την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού κηποτεχνίας»
προϋπολογισµού δαπάνης 59.977,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 17ο: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 την τιµή,
για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την υπηρεσία µε τίτλο: «Εργασίες Καθαρισµού
∆ιαφόρων Επιφανειών και Συνθήµατα TAGS», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 18ο :«Έγκριση α) συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο “BLUACT
(provisional)” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT III (πρόσκληση Call for
Proposals for Transfer Networks Second Wave) β) αποδοχής χρηµατοδότησης του έργου
“BLUACT (provisional)” από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους
και γ) ορισµός της ∆/νσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
ΘΕΜΑ 19ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη’ σχετικά µε την πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 4460/25-05-2020, Α∆Α: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡΞΑΟ και µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
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 20ο: Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγµένες
θέσεις στα πλαίσια της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥ∆/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκλησης µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και
δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης παράθεσης µπουφέ, στο πλαίσιο των εγκαινίων του
Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέµβασης Πειραιά του Συλλόγου το Χαµόγελο
του Παιδιού και εξειδίκευση πίστωσης» .
ΘΕΜΑ 22ο: 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 θερµοµέτρων non contact και Οξύµετρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισµού
δαπάνης 12.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή ή µη της επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς
τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) ποσού 250.787,91 € βάσει της απόφασης µε
αριθµό 44489/14-6-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6ΡΟ646ΜΤΛ6-Κ11).
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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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
11. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου
12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
13. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
15. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
16. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
17. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
18. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

