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

Πειραιάς, 2 ∆εκεµβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 50778 / 1204

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

52η 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 ∆ευτέρα
6 ∆εκεµβρίου 2021 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 & 643/69472/24-09-2021
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 της µείωσης του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έως 50%
σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α62/17-04-2021) για έξι (6) καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 374,55 € στον υπόχρεο
µε κωδικό ∆ηµότη 8158543 το οποίο κατέβαλε για τη σύνδεση του ακινήτου επί της οδού
Αναξαγόρα 7 µε αγωγό αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Χούτα Πέτρου του Λαζάρ,
σχετικά µε αποζηµίωση της µηχανής του MOTO PIAGGIO MEDLEY 150 µε αρ. κυκλ.
ΟΧΖ-315, εξαιτίας παράσυρσης κλαδεµένου τµήµατος ενός δέντρου και των φυλλωµάτων
του κλάδου µε αποτέλεσµα την δηµιουργία εκδορών και όχι βαθουλωµάτων στο µηχανάκι.
ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης (η µε αρ. ΠΟΕ 310/1-11-2021 Πράξη του Προέδρου του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, B΄ Τµήµα) για ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση ή µη
της διαφοράς από την µε αρ. κατ. ΑΓ 332/22-10-2021 αγωγή του της εταιρείας
«ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε
διακριτικό τίτλο «PRODUCTION CELESTIAL ΜΟΝ. ΙΚΕ» κατά του ∆ήµου µας.
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 234,78 € για τον συναλλασσόµενο µε κωδικό 23561 που
αντιστοιχεί σε άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων διότι έχει εξοφληθεί.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της 1968/2021 Απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία).
ΘΕΜΑ 7ο: 2η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
«ΚΟ.∆.Ε.Π.», έτους 2021.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αστική
Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Πειραιά».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων Α.Α.Ε. 4/20217».
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 831/30-092021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Πειραιά (Υπηρεσίες προώθησης του
Ευρωπαϊκού Έργου Be Secure Feel Secure και κατασκευή ενηµερωτικού και διαφηµιστικού
υλικού).
ΘΕΜΑ 11ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση, υποστήριξη και ανανέωση των αδειών
χρήσης του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Συµβάσεων- PublicPro»,
προϋπολογισµού 21.600,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του 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
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
322.300,00 €
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, 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.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του 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.
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
απόρριψη των προσφορών των συµµετεχόντων που δεν προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής, του διεθνή 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 362.891,00 € πλέον
ΦΠΑ (449.984,84 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α.
00.6711.01 του ποσού των 335.146,52 € (τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα
έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά), που κατανέµεται ως ∆΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2021,
στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
και την παρακράτηση του ποσού των 20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από την Ταµειακή
Υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.
ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α.
00.6711.01 του ποσού των 83.786,63 € (ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ
και εξήντα τρία λεπτά), ως συµπληρωµατική κατανοµή έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων µε προτεραιότητα στη θέρµανση των
σχολείων.
ΘΕΜΑ 18ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλµα προπληρωµής ποσού
1.200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 917/29-10-2021
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 15.6422.04 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της Ευαγγελίας Μπαφούνη, µόνιµης
υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά, η οποία συµµετείχε στο Συνέδριο ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας
υπό την αιγίδα της ΚΕ∆Ε, που πραγµατοποιήθηκε από 7 έως 9 Νοεµβρίου 2021 στη
Θεσσαλονίκη και έγκριση γενόµενης ποσού 286
€ (διακόσια ογδόντα έξι ευρώ)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσής
της.
ΘΕΜΑ 19ο: Επικαιροποίηση του σχεδίου προβολής του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηµατικότητας
∆ήµου Πειραιά και αλλαγή α) της 2η Ηµερίδας η οποία ήταν να πραγµατοποιηθεί έως τον
∆εκέµβριο του 2021 θα µεταφερθεί για εντός του 2022 και β) της διοργάνωσης των δυο (2)
Αναπτυξιακών Συνεδρίων τα οποία ήταν να πραγµατοποιηθούν έως τον ∆εκέµβριο του 2021
και έως τον Απρίλιο του 2023 θα µεταφερθούν για στο 1ο τετράµηνο του 2022 και έως τον
Απρίλιο του 2023 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για τον
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για για την υπηρεσία «Βιολογικός καθαρισµός &
απολύµανση των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 597.104,64 €,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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 Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση περιβάλλοντος & Πράσινου
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
ΚΟ.∆.Ε.Π.
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης
∆/νση Πολιτισµού
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

