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ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2021
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Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

31η 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
27 / 07 / 2021 και ώρα 11:30, 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: Άσκηση ή µη ανακοπής ερηµοδικείας, κατά της απόφασης υπ΄ αριθµ. 714/2021 του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ως Εφετείο- Τακτική ∆ιαδικασία, που αφοράσε έφεση
του ∆ήµου Πειραιά κατά της εταιρείας µε την επωνυµία «HATKAR Service A.E. Συνεργεία
Οχηµάτων- Ανταλλακτικά Καραδηµητρίου- Χατζάκος».
ΘΕΜΑ 2ο: 3η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «∆Η.Ρ.Α.Π.»,
οικ. έτους 2021.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή µη δωρεάς, της εταιρείας ALTUS SOLUTIONS Ι.Κ.Ε., που αφορά παροχή
υπηρεσιών επικοινωνίας και γραφιστικών προσαρµογών και εκτυπώσεων για τις ανάγκες
της τουριστικής προβολής του ∆ήµου στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 –
Σχεδιασµός διαχείρισης προορισµού της πόλης του Πειραιά.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 169,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αγορά στεφανιών για
τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις κλπ).
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2711/2021, ποσού 300,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 444/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την χορήγηση κτηµατολογικών αποσπασµάτων και
υποβολή δήλωσης για τα δηµοτικά ακίνητα από το Εθνικό Κτηµατολόγιο.
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ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών ποσού 785,50 € από χρηµατικούς καταλόγους, που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας,
αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών ποσού 461,50 € από χρηµατικούς καταλόγους, που αφορούν σε
βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού
κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 6.982,00 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 958,00 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 812,23 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 11ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας Βαζάκα Αικατερίνης, για
αποζηµίωσή της , που αφορά ατύχηµα µε το αυτοκίνητο της στην οδό Γρηγορίου Λαµπράκη
στο ύψος της οδού Μπουµπουλίνας, λόγω πληµµελούς συντήρησης του οδοστρώµατος.
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιαγραφή ή µη τριών (3) βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 240,00 €.
Οι παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αρ. κυκλ. ΚΡΜ 2123 οχήµατος,
ο οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση των οφειλών.
ΘΕΜΑ 13ο: 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
πολυσυστηµικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιµής, για την προµήθεια «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και
λοιπών οχηµάτων της καθαριότητας», προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ 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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης 38.295,90 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
δηµόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Καλλιτεχνικός διαγωνισµός για την
φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισµού δαπάνης
73.780,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου µε αρ. 32128/Κ∆ 17/31-573 του Υπουργείου Εσωτερικών, της µε αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν.
4412/2016.
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ΘΕΜΑ
16ο:
Συγκρότηση
Επιτροπής Αξιολόγησης της µελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για την εκτέλεση του έργου
«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ»,
προϋπολογισµού δαπάνης 65.005,34 ευρώ µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση
Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισµού 322.300,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: 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: «Ανακαίνιση Τουαλετών
Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισµού 322.300,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 20: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση
και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του διεθνή ηλεκτρονικού
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια: «Κάδων απορριµµάτων
Ανατρεπόµενων, Κυλιόµενων Πλαστικών 1.100 lt & 240lt και Επικαθήµενων Κάδων
Απορριµµάτων» συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 984.300 € πλέον ΦΠΑ (656.200 €
πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 328.100 € πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισµού δαπάνης 194.939,00 € πλέον ΦΠΑ (241.725,48 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
της προµήθειας «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισµού δαπάνης 194.939,00
€ πλέον ΦΠΑ (241.725,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.
4412/2016.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του από 11/03/2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια µε τίτλο:
“Προµήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίας του ∆ήµου», συνολικού προϋπολογισµού
δαπάνης 38.870,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3054/2021, ποσού
5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 583/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου
µας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙ∆Α, για την πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας.
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ΘΕΜΑ
25ο:
Συγκρότηση
Επιτροπής ∆ιερεύνησης
Τιµών
στο
πλαίσιο
του
Ευρωπαϊκού έργου POP MACHINA για την «Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για το
εργαστήριο κυκλικής Οικονοµίας (makerspace) του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 26ο: 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 υπηρεσία µε τίτλο «Αντιµετώπιση κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης- Έλεγχος της ποιότητας του νερού των σιντριβανιών για τυχόν
ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και ενεργειών καταπολέµησης της σε
περίπτωση ανίχνευσης εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης
17.856,000 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, και συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και
επισκευές στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (Β/θµιας εκπαίδευσης)» προϋπολογισµού
806.000,00 € πλέον ΦΠΑ (999.440,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 28ο: 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: «Συντηρήσεις και επισκευές στα
Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (Β/θµιας εκπαίδευσης)» προϋπολογισµού 806.000,00 € πλέον
ΦΠΑ (999.440,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για την κίνηση
µεταφορικών µέσων & θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά & των Νοµικών Προσώπων, για τα
έτη 2021-2022-2023 ποσού 2.745.071 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 30ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει τιµής κατά οµάδες ειδών ή για το σύνολο των προσφεροµένων οµάδων ειδών, για την
ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια
∆απέδων Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές» προϋπολογισµού 322.891,00 € πλέον ΦΠΑ
(449.984,84,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 33ο: 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 της προµήθειας: «Προµήθεια ∆απέδων
Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές» προϋπολογισµού 322.891,00 € πλέον ΦΠΑ (449.984,84,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρµογή του
υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.∆.
99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του µε την προσθήκη ορόφων» προϋπολογισµού
1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 35ο: 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 Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.∆. 99/2017Στατική ενίσχυση και επέκτασή του µε την προσθήκη ορόφων» προϋπολογισµού 1.685.483,87
€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 1) «∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Πειραιά (Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα ΚΕΜ)» της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης
Μεταναστών)» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αττική 2014-2020», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994 όπως ισχύει και του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
έργου ΒluAct 2nd wave στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT ΙΙΙ.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση των
Υποέργου (Α/Α 1) «∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική ∆οµή και
Παράρτηµα ΚΕΜ)» και Υποέργου (Α/Α 2) «Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος ΚΕΜ» της
Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ
∆ΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» µε κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου
30 του Ν. 4314/2014.
ΘΕΜΑ 39ο: 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 υγειονοµικού υλικού Φάση Θ΄ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης
92.834,50 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 40ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση εγκατάστασης 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».
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ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση ή µη του από 25-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την εκτέλεση της
µελέτης: «Τεχνικές και υποστηρικτικές µελέτες για τη δηµιουργία δικτύου οµβρίων υδάτων
στην περιοχή των Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 42ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς της κας Μαρίας Πίττου που αφορά την σύνταξη εκθέσεων
εκτίµησης για τον προσδιορισµό της αγοραίας αξίας του οικοπέδου στην συµβολή των οδών
Ζερβού και Γιαννοπούλου στο Νέο Φάληρο, ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Μελετόπουλου κλπ και
του οικοπέδου στην συµβολή των οδών Παπαγεωργακοπούλου και Μουστοπούλου στα
Καµίνια, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Ρουσσουνέλου.
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την υπηρεσία µε τίτλο:
«∆απάνη Συντήρησης και Επισκευής Μηχ/των και Οχηµάτων του ∆ήµου, σε εξειδικευµένα
ή µη εξωτερικά συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των Φορτηγών της ∆/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Πειραιά)» προϋπολογισµού δαπάνης 59.950,00
€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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).
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