
                            
            ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                    Πειραιάς,  16  Ιουλίου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ.     29375/710_______________ 

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. 

30
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  Τρίτη 

20 / 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. 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
: : Έγκριση ή μη του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1

ου
 ΑΠΕ), του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019». 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή 

μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που 

αφορά άχρηστα υλικά (scrap) και ειδικότερα στην εκποίηση 5.000 φωτιστικών σωμάτων και 

βραχιόνων παλαιού τύπου, συνολικού βάρους 20 τόνων, που φυλάσσονται, στην αποθήκη του 

Δήμου στο Σχιστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή 

μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που 

αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) κατεστραμμένων, μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 

με ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 75 kg έκαστος που 

φυλάσσονται επί της οδού Ρετσίνα 45-47, καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή 

μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που 

αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων πενήντα (450) πράσινων πλαστικών κάδων, 

χωρητικότητας 240 lt, εκτιμώμενου βάρους 10 κιλών έκαστος, που φυλάσσονται στην 

Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης καθώς 

και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή 

μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που 

αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, 
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από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας  1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που 

φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας  & 

Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού  Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισμού δαπάνης 

80.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάθεση Παροχής 

Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας  για την Υγιεινή και Ασφάλεια 

των εργαζομένων του Δήμου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 

100.650,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού  Νο 4 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 τη προμήθεια Ξυλείας & Συναφών υλικών, 

προϋπολογισμού 54.484,00 € πλέον ΦΠΑ, μόνο ως προς την ομάδα Β, σύμφωνα με τις 

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

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή μη του συνημμένου σχεδίου της 2

ης
 τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης 

με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία Μηχανισμού Διαχείρισης 

Προορισμού της πόλης του Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 της Πράξης 

«Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου Δημάρχου 

Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή μη του τέταρτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4

ου
 ΑΠΕ), για το 

έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».  

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή μη παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ 

ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 34 ΚΑΙ 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ». 

  

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή μη της 2

ης
 παράτασης για το έργο: «Εργασίες κατεδάφισης και λήψης 

μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών». 

 

 

 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        

                         ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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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 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 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

10. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης 

12.  Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

13. Δ/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενημέρωσης 

14.  Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          
 

 

 


