
                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                        Πειραιάς,  10 ∆εκεµβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                               Αρ. Πρωτ. 52341 / 1247 

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. 

       53
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 Τρίτη 14 

∆εκεµβρίου 2021 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 & 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 1
ο
: 5

η
 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά 

«∆Η.Ρ.Α.Π.», οικονοµικού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση Προϋπολογισµού και Στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2022 της ∆ηµοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά «∆Η.Ρ.Α.Π.». 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: 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 10-4-2022. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 6.634,30 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 434,00 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

545/15-02-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Φωτισµός ∆ηµοτικού Θεάτρου για την 

Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1

ου
 Α.Π.Ε.) και την 

σύναψη της 1
ης

 Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών (ΣΣΕ) συµβατικής δαπάνης 

18.499,76 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και την συµβατική παράταση µέχρι 31-3-2022 για 

το έργο : «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επείγουσας φύσης σε όλες τις 

∆ηµοτικές Κοινότητας» Α.Α.Ε. 1/2019. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της σύµβασης: 

«Προµήθεια, Αποξήλωση και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις ανάγκες των 

Βρεφονηπιακών Σταθµών», προϋπολογισµού δαπάνης 65.668,50 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021», προϋπολογισµού 199.999,42 

€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021»,  προϋπολογισµού 

199.999,42 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

ΘΕΜΑ 10
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021», 

προϋπολογισµού 199.998,40  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021», 

προϋπολογισµού 199.998,40  € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» α.α.ε. 4/2021, προϋπολογισµού 400.000,00  € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» α.α.ε. 4/2021, προϋπολογισµού 400.000,00  € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Κλειστού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 

4412/2016, για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ», 

προϋπολογισµού 203.225,81  € πλέον ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 2γ του 

Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της µελέτης και των όρων 

διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για 

την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ», 

προϋπολογισµού 203.225,81  € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του αρ. 32, & 2, περίπτωση ββ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε τις διατάξεις Ν. 4782/2021, λόγω απουσίας ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους, για την 

προµήθεια χόρτινων σαρώθρων (σκούπες) για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, προϋπολογισµού 16.317,50  € πλέον ΦΠΑ. β) Συγκρότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: 5

η
  Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.», οικονοµικού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσία 

βιολογικού καθαρισµού & απολύµανσης των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού  481.536 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
:Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή 

Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού  54.000 € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση 

και επισκευή Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού  

54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
:Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 2024» 

προϋπολογισµού 946.475,20 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

προµήθειας: «Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 

2024» προϋπολογισµού 946.475,20 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει.   
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ΘΕΜΑ 23
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2021- 

2022- 2023» προϋπολογισµού 145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 24
ο
:  Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 

προµήθειας: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2021- 2022- 2023» προϋπολογισµού 145.781,98 € πλέον 

Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Αποδοχή ή µή κάλυψης δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΟΧ στα ∆. 

ΙΕΚ και τα Σ∆Ε της επικράτειας της χώρας, ποσού ύψους 9.000,00 € βάσει της απόφασης 

89535/6-12-21(Α∆Α: ΨΩΡΠΤ46ΜΤΛ6-ΘΣ6). 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς ελαιοδέντρων από ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. µέσω της «Περιβαλλοντικής 

∆ράσης ∆ιάσωσης Ελαιοδένδρων». 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Αποδοχή ή µη των ∆ωρεών, που αφορούν στον Χριστουγεννιάτικο διάκοσµο του ∆ήµου 

Πειραιά, έτους 2021. 

  

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης συµβάσεων, συνολικού ποσού 6.530,04 € πλεόν ΦΠΑ, 

µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και των : 1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΙΟΥ, κατά 3.215,89 € πλεόν 

ΦΠΑ και 2. Της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, 

κατά 3.314,15 € πλεόν ΦΠΑ,  για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για 

τιος ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για τα έτη 2019-2020-2021. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 613 δικαιούχων διατακτικής τροφίµων, 

οικονοµικά αδυνάτων δηµοτών µας & κατοίκων, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων του 

2021. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της 

προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, 

µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2021, προϋπολογισµού 

δαπάνης 53.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (13%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιλόγησης Προφορών για τη 

διενέργεια του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για την Πράξη µε 

τίτλο: «∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιµετώπισης των ∆ιακρίσεων και Βελτίωσης 

της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Οµάδων (µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, 

Έφηβοι-Νέοι µε υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), στο ∆ήµο Πειραιά» µε Κωδικό ΟΠΣ 

5093139, προϋπολογισµού 2.100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 32
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού 

δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για την Πράξη µε τίτλο: «∆ίκτυο Υπηρεσιών 

Πρόληψης και Αντιµετώπισης των ∆ιακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των 

Ευάλωτων και Ειδικών Οµάδων (µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι - Νέοι µε υψηλό 

κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο ∆ήµο Πειραιά» µε Κωδικό ΟΠΣ 5093139, προϋπολογισµού 

2.100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του αρ. 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση 

της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων καθαρισµού αέρα για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών για την προστασία της 

υγείας των εργαζοµένων», προϋπολογισµού 37.078,98 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ β) 

Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».  

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης». 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη του Οικονοµικού Απολογισµού έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης». 

                                                                                                       

                                                                                               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): 

 

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 Οικονοµικών 

11. ∆Η.Ρ.Α.Π 

12. Ο.Π.Α.Ν 

13. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

14. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

15. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

16. ∆/νση Προσόδων& Εµπορίου 

17. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

18. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών 

19. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

20. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

21. ∆/νση ∆ιοίκησης 

22. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης 
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