
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  18  Οκτωβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ.  42565 / 1042  

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:     Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

       45
η
 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 

Παρασκευή 22 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 1
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3055/2021, ποσού 1.500,00 

€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε  σύµφωνα µε τη µε αρ. 193/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνοµα της υπαλλήλου µας 

ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ και αφορά έξοδα κτηµατολογίου για τις νοµικές ενέργειες 

στο πλαίσιο διεκδίκησης του κτήµατος στο Σχιστό.   

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη δηµοσίευσης πέντε ολοσέλιδων καταχωρήσεων του ∆ήµου σε περιοδικό 

ευρείας κυκλοφορίας, για την προβολή των δράσεων και της φιλοσοφίας του ∆ήµου Πειραιά 

στον αθλητισµό και ειδικά στο δροµικό κίνηµα µε σκοπό την τουριστική προβολή και 

ανάδειξη του ∆ήµου και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη του 2

ου
 ΑΠΕ του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων, 

ΑΑΕ 4/2019». 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Ακύρωση ή µη της 598/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετική µε την 

τροποποίηση της 372/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην 

«Προµήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 

πλέον ΦΠΑ, ως προς το µε α/α 6 αποφασιστικό της, σχετικά µε τις Οµάδες Α΄ (Πλάτεα 

Προϊόντα) και Β΄ (Επιµήκη Προϊόντα)». 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 496,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 545/15-2-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Ηχητική κάλυψη και προβολέας 

φωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη). 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 129,95 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-1-2021 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια στεφάνων). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης δύο Παγκοσµίων Ηµερών: α) Παγκόσµια Ηµέρα του 

Παιδιού που θα εορτασθεί στις 11 & 12 ∆εκεµβρίου 2021 και β) ∆ιεθνής Ηµέρα Ανθρώπινης 

Αλληλεγγύης που θα εορτασθεί στις 20 ∆εκεµβρίου 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 3897/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 10
ο
 Τριµελές). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης (η µε αρ. ΠΟΕ 217/1-10-2021 Πράξη της Προέδρου του 

Γ’ Τµήµατος Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά) για ενδοδικαστική 

συµβιβαστική επίλυση ή µη της διαφοράς από την αγωγή της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Ε.Π.Ε., ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», κατά 

του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης (η µε αρ. ΠΟΕ 180/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά) για ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση ή µη της 

διαφοράς από την µε αρ. κατ. ΑΓ 160/10-6-2021 αγωγή της εταιρείας «SERAFEIM 

LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μ.Ι.Π.Ε.», κατά του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Έγκριση ή µη της υποβολής  λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός  ∆εκεµβρίου  έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης 

ταξιδιωτικών πρακτόρων στον Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Αποδοχή ή µη Ι΄ κατανοµής από Κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 

1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 73184/8-10-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 

6ΤΣΣ46ΜΤΛ6-ΥΟΧ). 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: 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 έκτακτης ανάγκης (Φάση Ι΄) για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» 

προϋπολογισµού δαπάνης 98.889,30 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη 

του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: 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 self test αντιγόνου για τις ανάγκες των τροφίµων (γυναίκες και προστατευόµενα 

παιδιά) του Ξενώνα Κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά, στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 7.000 €  (Φ.Π.Α. 

0%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών απευθείας 

αναθέσεων. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προµηθειών και υπηρεσιών 

όλων των διαγωνισµών και των απευθείας αναθέσεων. 
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ΘΕΜΑ 18
ο
: Συγκρότηση 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 19
ο
: Έγκριση ή µη της προώθησης, προβολής και πραγµατοποίησης των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2021, που θα πραγµατοποιηθούν στις πέντε 

∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς που υπέβαλλε οικονοµικός φορέας 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή 

αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης  Πειραιά», προϋπολογισµού 868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως προκύπτει 

από το πρακτικό Νο ΙΙ της Ε∆ και τον πίνακα συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας που 

γίνονται δεκτοί  σε αυτόν. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς που υπέβαλλε οικονοµικός φορέας 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 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 Ερµουπόλεως και Παξών στο Π.∆. 

99/2017- Στατική ενίσχυση» προϋπολογισµού 1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως προκύπτει από το 

πρακτικό Νο ΙΙ της Ε∆ και τον πίνακα συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας που γίνονται 

δεκτοί  σε αυτόν. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς που υπέβαλλαν οικονοµικοί φορείς 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 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.∆. 

99/2017- 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, όπως προκύπτει από το πρακτικό Νο ΙΙ της Ε∆ και τον πίνακα συµµετεχόντων 

κατά σειρά µειοδοσίας που γίνονται δεκτοί  σε αυτόν. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Αιτιολόγηση της ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς που υπέβαλλαν οικονοµικοί φορείς 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, 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, όπως προκύπτει από το 

πρακτικό Νο Ι της Ε∆ και τον πίνακα συµµετεχόντων κατά σειρά µειοδοσίας που γίνονται 

δεκτοί  σε αυτόν. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.100 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου µας 

Φραγκούλη Αικατερίνης, για την έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 

                                                                                      

 

                                                                                                             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                     

                              ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ           
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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 ∆ήµος, 

∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, Συνεδριάσεις). 

 
Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  

2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Πληροφορικής 

10. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

11. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

14. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

15. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


