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ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 10 Σεπτεµβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 37225 / 895

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

37η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ,
Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος
Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.

Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη
14 Σεπτεµβρίου 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: Αποδοχή ή µη καταβολής µισθωµάτων σχολικών µονάδων και υπηρεσιών που
µεταφέρθηκαν σε αυτούς, ύψους 312.448,74 € βάσει της απόφασης µε αρ. 62909/27-82021του ΥΠΕΣ (Α∆Α:6ΘΕΥ46ΜΤΛ6-1ΑΤ).
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή µη της κάλυψης δαπανών σίτισης των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών
γυµνασίων και λυκείων της χώρας κατά την σχολική περίοδο 2020- 2021, ύψους 43.107,24 €
βάσει της απόφασης µε αρ. 62886/26-8-2021του ΥΠΕΣ (Α∆Α:Ε6ΛΘ46ΜΤΛ6-6Η4).
ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 670,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, για την εξόφληση της δαπάνης εγκατάστασης
της νέας παροχής ύδρευσης στο Μικρολίµανο επί της Ακτής Κουµουνδούρου 26, µε χρέωση
στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής της 3ης ηµερίδας του Κέντρου Επιχειρηµατικής
Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη κόστους 2.260,00 € πλέον ΦΠΑ που αφορούν στο
παραδοτέο ΠΠΒ 8_3 της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet
Α.Ε. µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη».
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ΘΕΜΑ 5ο: Ακύρωση της µε αριθ. 620/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού 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.
ΘΕΜΑ 6ο: 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 15-12-2021.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 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 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.
ΘΕΜΑ 8ο: 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 συστηµάτων καθαρισµού αέρα για τα ΜΜΜ του ∆ήµου Πειραιά» ενόψει των
µέτρων για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (Covid-19), προϋπολογισµού
δαπάνης 18.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 9ο: Ακύρωση της µε αριθ. 682/2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση του έργου:
«Κυκλοφοριακή Μελέτη στη Περιοχή του Λόφου Βώκου» προϋπολογισµού δαπάνης
65.005,34 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και µαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΘΕΜΑ 10ο : 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 υπηρεσία
µε τίτλο: «Ψεκασµός - καταπολέµηση των Ασιατικών κουνουπιών Τίγρης (Aedes
Stegomyia albopictus) και των κουνουπιών του Νείλου (Culex Pipiens), των προνυµφών και
των τέλειων εντόµων εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
33.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 11ο: Ενεργοποίηση ή µη του δικαιώµατος προαίρεσης για την συνέχιση της σίτισης των
µαθητών του Μουσικού Γυµνασίου και Λυκείου Πειραιά και κατά το σχολικού έτος 20212022, µέχρι την ανακήρυξη του µειοδότη του νέου διαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 12ο: 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 υπηρεσία µε τίτλο:
«Αντιµετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης- Έλεγχος της ποιότητας του νερού
των σιντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και ενεργειών
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καταπολέµησής της σε περίπτωση ανίχνευσης εντός των ορίων του ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 5.381,60 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 520/24-06-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (παροχή υπηρεσιών
προβολής, επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων για το έργο Europe Direct).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη βράβευσης επιτυχόντων µαθητών των Λυκείων της πόλης µας για την
εισαγωγή τους το έτος 2021 στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας
και εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 15.6474.05 «Έξοδα
δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης», για προµήθεια
αναµνηστικών µεταλλίων για τις ανάγκες κάλυψης της βράβευσης των µαθητών.
ΘΕΜΑ 15ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. 4069/2021, ποσού 35.000,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 724/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή Ταχυδροµικών Τελών.
ΘΕΜΑ 16ο: Ακύρωση ή µη επιπλέον βεβαιωµένων ποσών εκ µισθωµάτων επαγγελµατικών
µισθώσεων ∆ηµοτικών καταστηµάτων µε βάση µεταγενέστερη ορισθείσα εκ νοµίµων
διατάξεων µείωση λόγω Covid-19 για περίοδο µηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021, για
συµψηφισµό µε οφειλές των υπόχρεων µισθωτών.
ΘΕΜΑ 17ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αρ. 242/2021 ∆ιαταγής Πληρωµής του
Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ18ο: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του
καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του «Πετρόµπεη
Μαυροµιχάλη».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆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 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 20ο: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
Ακτής Κουµουνδούρου.
ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή ή µη δωρεάς εκ µέρους της εταιρείας µε την επωνυµίας «DEVELCO
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «DEVELCO M.A.E.» αναφορικά µε τη διάθεση στρωµάτων και
υποστρωµάτων στον ∆ήµο Ευβοίας σχετικά µε τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 αξίας
3.000 ευρώ.
ΘΕΜΑ 22ο: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν.
4412/2016 (άρθρο 10, παρ. 3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε
νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκε 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,
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βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης) σε ηµερήσια συχνότητα στις ∆ηµοτικές Κοινότητες
του ∆ήµου Πειραιά, εν όψει των µέτρων για την αντιµετώπιση
της
εξάπλωσης
του
Κορωνοϊού (COVID-19)» προϋπολογισµού δαπάνης 410.400,00 € πλέον ΦΠΑ και
β)Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αξιολόγησης
προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του αιτήµατος της EEO GROUP Εταιρείας Συµβούλων για την λήψη
προκαταβολής χρηµατοδότησης δαπανών που απορρέουν κατά
την εκτέλεση των
συµβατικών υποχρεώσεων αναφορικά µε το έργο: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής
Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο
Πειραιά» (µε σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση όρων ∆ιακήρυξης για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού καταστήµατος της
Ιωννιδείου Σχολής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και ∆ραγάτση.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή µη υποβολής αιτήµατος τροποποίησης: α) του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης
και β) της απόφασης ένταξης για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου
Πειραιά», το οποίο χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 µε MIS
5047186.
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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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου

