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

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ. 28121 / 686

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

29η 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
Τετάρτη 14 / 07 / 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: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.906,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 128/22-02-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια αναµνηστικών
δώρων).
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή µη κατανοµής αντισταθµιστικού οφέλους από λιµενική και εµπορευµατική
δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ ποσού ύψους 2.308.273,67 € βάσει της απόφασης µε αριθµό
47912/28-06-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:6Ξ24ΜΤΛ6-ΑΟΟ).
ΘΕΜΑ 3ο: Αίτηµα λήψης Σύµφωνης Γνώµης για την ανάκτηση Χρηµατοδότησης λόγω της
Αναδροµικής Ένταξης της Πράξης «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5052670.
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση της 160/2021 Απόφασης της Ο.Ε., που αφορά την έγκριση του 7ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε. 5/2021.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Έβδοµου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ), 6ου ΠΚΤΝΜΕ και
τη σύναψη 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Έργου (ΣΣΕ), συµβατικής δαπάνης 138.268,41
€ µε ΦΠΑ, για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε. 5/2021.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του αιτήµατος της µε αρ. 902841 συναλλασσοµένου για την τροποποίηση
ποσού 526,01 € από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5% - 5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. που αφορά τη χρήση του έτους 2016.
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ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής – Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) του έργου : «∆ράσεις
προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ∆ήµο Πειραιά» ενταγµένου
στην ΟΧΕ / ΒΑΑ ∆. Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020) µε αριθµό ΟΠΣ 5062147.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων
διαπραγµάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της
υπηρεσίας µε τίτλο: «Ανάθεση σύµβασης υποστήριξης- ανάπτυξης ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2021-2011»,
προϋπολογισµού δαπάνης 31.282,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 9ο: Ενεργοποίηση ή µη δικαιώµατος προαίρεσης για την ασφάλιση ενός νέου οχήµατος που
αποκτήθηκε από το ∆ήµο σύµφωνα µε το άρ. 4 της µε αρ. πρωτ. 60134/30-12-2020
σύµβασης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
απόρριψη του Προσωρινού Μειοδότη της Οµάδας Α΄ 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 11ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 (ΟΡΘΗ) & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια εγκατάστασης,
επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά»
προϋπολογισµού δαπάνης 209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
υπηρεσία: «∆απάνες Προληπτικής Ιατρικής» προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 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 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 14ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια: «Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου,», προϋπολογισµού δαπάνης
50.600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.200,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ’ αρ. 562/29-06-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (παράθεση
µπουφέ στο πλαίσιο εγκαινίων του Κέντρου Άµεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέµβασης
Πειραιά του Συλλόγου Χαµόγελο του Παιδιού).
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη Τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά, µε χρόνο ολοκλήρωσης την 30/09/2021.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη Τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης
για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.∆. 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 18ο: Επικαιροποίηση των τελών δικαιωµάτων και γενικώς των εσόδων του ∆ηµοτικού
Κοιµητηρίου η «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» που προβλέπονται στον κανονισµό λειτουργίας του.
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου : «Προσαρµογή του
υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και Παξών στο Π.∆.
99/2017 - Στατική ενίσχυση», προϋπολογισµού 1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρµογή του υπάρχοντος
βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και Παξών στο Π.∆. 99/2017- Στατική
ενίσχυση» προϋπολογισµού 1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», προϋπολογισµού 868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθµιση
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», προϋπολογισµού 868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 23ο: Ετήσιος Προγραµµατισµός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού, έτους 2022.
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 383,64 € που αντιστοιχεί σε πρόστιµο αυθαίρετης
κατασκευής για τον οφειλέτη µε κωδικό 2790.
ΘΕΜΑ 25ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών συνολικού ποσού 15.657,04 € σε εφαρµογή του άρθρου 56 του
Ν. 4795/2021 (∆ιαγραφή µικρών βεβαιωµένων οφειλών προς του ΟΤΑ α΄ βαθµού).

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 Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
13. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
14. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
15. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
16. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
18. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
19. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης

