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

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 40023 / 984

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

41η 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 05
Οκτωβρίου και ώρα 13:00, 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: 6η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2021 στο όνοµα του µόνιµου
υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, για τη µετάβαση 3 υπαλλήλων για τη συµµετοχή στο
Security, Democracy & Cities Conference, στα πλαίσια του έργου ‘Be Secure Feel Secure
(UIA)’, στη Νίκαια της Γαλλίας, από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2021.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.992,80€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 430/28-5-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (γιορτή λουλουδιών).
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. 3177/2021, ποσού 3.956,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.17 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 635/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ, για την µετάβαση δύο ατόµων στο Ελσίνκι Φιλανδίας από
23/7 έως 28/7 για συµµετοχή στην τέταρτη κατά σειρά συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού προγράµµατος MIVA.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. 4323/2021, ποσού 670,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 766/2021 απόφαση της Ο.Ε., για την εξόφληση της δαπάνης
εγκατάστασης της νέας παροχής ύδρευσης στο Μικρολίµανο επί της οδού Ακτή
Κουµουνδούρου 26, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.
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ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Εικονικές
περιηγήσεις στον Πειραιά», ΟΠΣ 5044797 στο πλαίσιο της Πράξης: «Αξιοποίηση και
Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της
Πόλης του Πειραιά σε εν ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό
Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 .
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µείωση του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
έως 50% σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17-04-2021) για τρία
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε κωδικούς συναλλασσοµένων 23802, 827781
και 802558.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού
582.070,01 € µετά τη ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4495/17.
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 12.340,49 € από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 2.981,64 € από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιαγραφή ή µη εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 26.516,69 € από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή µη τριτανακοπής κατά της υπ’ αρ. 185/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. 4127/2021, ποσού 2.200,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις 761/2021 & 762/2021 αποφάσεις της Ο.Ε., για τη µετάβαση
αεροπορικώς πενταµελούς αντιπροσωπείας στο ∆ήµο Χανίων στις 09-09-2021, προκειµένου
να παραστούν στη νεκρώσιµη ακολουθία και ταφή του Μίκη Θεοδωράκη.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. 3913/2021 ποσού 1.050,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις 739/2021 & 740/2021 αποφάσεις της Ο.Ε., για τη µετάβασή
αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά Ιωάννη Π. Μώραλη, στην αδελφοποιηµένη πόλη της
Οδησσού της Ουκρανίας, από 01-09-2021 έως 03-09-2021, για την συµµετοχή του στις
εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν την 02-09-2021 για την Ηµέρα της
Πόλης της Οδησσού της Ουκρανίας».
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή µη της τροποποίησης του χρόνου διεξαγωγής της 1ης ηµερίδας του Κέντρου
Στήριξης Επιχειρηµατικότητας και του 1ου Συνεδρίου Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας της
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Κοινοπραξίας για το Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηµατικότητας ΚΣΕ του ∆ήµου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά».
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
απόρριψη προσφοράς συµµετέχοντα που δεν προσκόµισε εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, 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 18ο: Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓ,ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑς ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 8/2012».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή
Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3/2019,
προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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).
Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
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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 Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου

∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

