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

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 8 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 41185 / 1019

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

44η 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 12
Οκτωβρίου 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 του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αναβάθµιση κλειστού συγκροτήµατος γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά ».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«∆ηµιουργία νέου βρεφικού τµήµατος στο βρεφονηπιακό σταθµό του ∆ήµου επί των οδών
Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου ».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ισολογισµού και απολογιστικής έκθεσης οικονοµικού έτους 2020 της
∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) .
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας
Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) οικονοµικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της διήµερης πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης στις
11 & 12/11/21, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ΜΙΝΕ – ΕΜΙ, όπου ο ∆ήµος µας
συµµετέχει ως εταίρος & β) για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α.
15.6474.12 µε τίτλο « Έξοδα για τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις του έργου ΜΙΝΕ –
ΕΜΙ »,για παράθεση µπουφέ και γεύµατος στους συµµετέχοντες κατά την πραγµατοποίηση
της εκδήλωσης.
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ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή µη της υπ. αριθµ. 976/10/13/01/2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
«∆ράσεις Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά» µε
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής
ΟΧΕ/ ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014 – 2020» και ρύθµιση θεµάτων υλοποίησης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση ή µη
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής,
για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Υποστήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Οικονοµία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά»,
προϋπολογισµού δαπάνης 1.685.483,87 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη Παραλαβής της µελέτης µε τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου
∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 6.916,72€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 649/20-7-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Έκθεση φωτογραφίας).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 4.163,92€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 545/15-2-2021 απόφασης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Παγκόσµια ηµέρα
τουρισµού).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.038,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 823/27-9-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (FIVA WORLD
MOTORCYCLE RALLY).
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 36.828,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 346/7-5-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Πολιτιστικές Ηµέρες και
∆ιαδροµές Θάλασσας 2021).
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντος προστίµου αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού
30.242,16 € µετά τον επαναπροσδιορισµό του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των ειδικοτήτων εξήντα (60) ατόµων, των οποίων
εγκρίθηκε η πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε την
αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./129/17665/1-10-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, µε κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) για το έργο :
«Εργασίες κατεδάφισης και λήψης µέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και
στον περιβάλλοντα χώρο αυτών».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη Παράτασης της εταιρείας ΄ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ΄ που
αφορά την «Προµήθεια ταϊστρών- ποτοστρών καθώς και ξήρας τροφής για τη σίτιση των
αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Πειραιά», κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 15-12-2021.
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ΘΕΜΑ 17ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 100,00 € σε βάρος του Κ.Α 35.6162.11 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 στο όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου του
∆ήµου κας Μαρίας Μαριόλη για την πληρωµή στο Τεχν. Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ανταποδοτικών τελών (e-άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, που
αφορούν υλοτόµηση πέντε (5) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών απαυθείας
αναθέσεων.
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προµηθειών και υπηρεσιών
όλων των διαγωνισµών και των απευθείας αναθέσεων.
ΘΕΜΑ 20ο: Ορισµός µελών των Επιτροπών: α) Ενστάσεων προµηθειών και υπηρεσιών δηµοσίων
συµβάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης, β) Ενστάσεων προµηθειών και
υπηρεσιών δηµοσίων συµβάσεων µέχρι του ποσού των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «Προσαρµογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού
σταθµού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.∆. 99/2017, στατική ενίσχυση και
επέκταση του µε την προσθήκη ορόφων» µε κωδικό MIS 5063274.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «Προσαρµογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού
σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και Παξών στο Π.∆. 99/2017» µε κωδικό MIS 5062357.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 24.800,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 746/24-8-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (διοργάνωση 1ου τουρνουά
µπασκετ 3*3 της FIBA GREECE).
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη της απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.», στον
ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό (α/α συστήµατος 139836) µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση
της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Εύκαµπτων Κολωνακίων», προϋπολογισµού
120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη της µε αρ. 841/2021 απόφασης της Ο.Ε. που
τροποποιεί την 735/2021 προηγούµενη απόφαση και µεταθέτει την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 και αντίστοιχα
µεταθέτει την ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών για την ∆ευτέρα 1 Νοεµβρίου 2021 και
ώρα 10:00, 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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Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
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20.
21.

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
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης
∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης

∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Κατάρτισης
∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
∆Η.ΡΑ.Π
∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης

