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

Πειραιάς, 17 ∆εκεµβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 53541 / 1266

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

54η 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 Τετάρτη
22 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 11:00, 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 γενοµένης δαπάνης 28,25 € που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 60/151-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Ανθοστολισµοί Εκκλησιών & Κοινωνικών
Εκδηλώσεων).
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών
και Υπηρεσιών όλων των διαγωνσιµών και των Απευθείας Αναθέσεων της ∆/νσης
∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Ενεργοποίηση ή µη δικαιώµατος προαίρεσης για την ασφάλιση των οχηµάτων της
πρώην ∆ΕΠΕΠ που µεταβιβάστηκαν στο ∆ήµο και ενός µηχανήµατος έργου (αποφρακτικού)
που αποκτήθηκε από το ∆ήµο σύµφωνα µε το άρθρο 4 της µε αρ. πρωτ. 60134/30-12-2020
σύµβασης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019» κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι 1/4/2022.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη της ήδη ασκηθείσας έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της
17957/26-05-2015 απόφασης καταλογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και άδεια
παράστασης κατά την δικάσιµό της.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών
ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε κωδικό MIS 5047186.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης και οµώνυµου Υποέργου
µε τίτλο «∆ηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών προσβασίµων θαλάσσιων προορισµών
∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022177 που είναι ενταγµένη στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδέσµευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για
τη Γαλάζια Ανάπτυξη».
ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 104022/26-11-2021 επιστολής του ΤΠ∆ σχετικά µε την
Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και ∆ανείων, για έργο ενταγµένο στο Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται
για την συνοµολόγησή του.
ΘΕΜΑ 10ο: Α) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τίτλο
“International Urban and Regional Cooperation (IURC)”.
Β) Αποδοχή χρηµατοδότησης προγράµµατος IURC από πόρους της Ευρωαπαϊκής Ένωσης.
Γ) Ορισµός της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πράσινου και της ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης ως ∆ιευθυνουσών Υπηρεσιών για την
υλοποίηση του ανωτέρω προγράµµατος.
∆) Ορισµός της ∆ιεύθυνσης Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
ως υπεύθυνης για το συντονισµό.
ΘΕΜΑ 11ο: Αλλαγή του Υπεύθυνου ΄Έργου στην Πράξη «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού
της Πόλης του Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5044800 που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο
υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική
2014- 2020».
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιευκρινιστική Συµπλήρωση της Σύµβασης Μίσθωσης Έργου της Τζώρτζη
Νερατζιάς µε α.π. 17651/1121/2020 (Α∆Α: ΨΗΝΗΩΞΥ-Λ15) για την υλοποίηση της Β΄
Φάσης του Έργου ‘proGIreg’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος “HORIZON
2020”, χωρίς µεταβολή του ποσού αµοιβής και σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου
(SEP210442829).
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων και Εξόδων µηνός Φεβρουαρίου έτους 2021.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους
2022 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟ∆ΕΠ».
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Πειραιά «ΚΟ∆ΕΠ» έτους 2022.
ΘΕΜΑ 16ο: 3η Τροποποίηση χρονοδιαγράµµατος της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο) ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 17ο: Ακύρωση της µε αρ. 936/5-11-2021 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορούσε την έκδοση
εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
απόρριψη προσφοράς συµµετέχοντα, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συµµετοχής του,
στον ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, 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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 19ο: 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 µε βάση την
τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών καθώς
και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Πειραιά»,
προϋπολογισµού 83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 20ο: α) Συµµόρφωση µε την αριθ. 1772/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία ακυρώνει την µε αρ. 811/2021 (Ορθή) προηγούµενη
απόφαση της Ο.Ε, περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση Κτιριακών και
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του
έργου POP MACHINA» προϋπολογισµού δαπάνης 290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Απόρριψη των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονοµικού φορέα που είχε αναδειχθεί
προσωρινός ανάδοχος.
γ) Ανάδειξη ως Προσωρινoύ Αναδόχου του ως άνω διαγωνισµού του αµέσως επόµενου κατά
σειρά µειοδοσίας οικονοµικού φορέα.
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση Χρονοδιαγράµµατος και στοχευµένες αλλαγές παρεµβάσεων της Πράξης:
«ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» στα πλαίσια της δράσης ΄΄ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ΄΄ µε
κωδικό MIS 5034835.
ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή χρηµατοδότησης της Πράξης που χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο µε
τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρωνΕ.Σ.Ε.Κ.Κ.» στo
πλαίσιo
του
Χρηµατοδοτικού
Προγράµµατος
«∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για τον διαγωνισµό µε τίτλο: «Προµήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για
φωτοτυπικά µηχανήµατα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου των ετών 2021-2023»,
προϋπολογισµού δαπάνης 91.800,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 24ο: Α) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο “Cities
powered by sun. Unlock the solar potential of Burgas and Piraeus (Solar Cities)” που
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα EUKI.
Β) Αποδοχή χρηµατοδότησης του έργου Cities powered by sun από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Γ) Ορισµός της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων ως ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου
ΘΕΜΑ 25ο: Άσκηση ή µη Έφεσης κατά της µε αρ. Α2891/2021 Απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 3ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 26ο: Ανάκληση ή µη της 108/2021 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης της Ο.Ε., κατά το µέρος
που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Οµάδας Α΄ του διαγωνισµού για την
για την εκτέλεση της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & Μηχανηµάτων»
προϋπολογισµού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από την λήψη του µε αρ.
52251/∆ΚΑ8655/Σ14/9-12-2021 εγγράφου της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και
της µε αρ. 53418/1496/16-12-2021 Γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 27ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλµα προπληρωµής ποσού
20,00 € (είκοσι ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 1014/25-11-2021 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Πειραιά οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά
Μαρίας Μαριόλη, για την πληρωµή στο Τεχν. Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικού
τέλους ( e-Άδεια ) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, που αφορά
υλοτόµηση ενός (1) δένδρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του
ΝΠ∆∆ Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του ∆ήµου Πειραιά,
οικονοµικού έτους 2022.
ΘΕΜΑ 29ο: Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 30ο: 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, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού 888.435,93 € πλέον ΦΠΑ, 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):
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. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
12. ∆/νση Προγραµµατισµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης
13. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
14. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
15. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
16. ΚΟ∆ΕΠ
17. ΟΠΑΝ
18. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
19. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου

