
 

                       
              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 5317 / 113 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:      Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

       4
η
 συνεδρίαση  

      µε τηλεδιάσκεψη            

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας 
Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

  Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 

Φεβρουαρίου 2022 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
:  Αίτηµα λήψης σύµφωνης γνώµης για την πληρωµή επιλέξιµης δαπάνης συνολικού 

ύψους 1.155.434,02 ευρώ µε ιδίους πόρους της Πράξης «Κέντρο Στήριξης της 
Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5050830 η οποία 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  ΕΣΠΑ 2014-2020, κατόπιν της 
ήδη προηγηθείσας διατύπωσης σύµφωνης γνώµης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Αίτηµα λήψης σύµφωνης γνώµης για την πληρωµή επιλέξιµης δαπάνης συνολικού 

ύψους 786.532,00 µε ιδίους πόρους της Πράξης «∆ράσεις προώθησης της 
επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» µε κωδικό ΟΠΣ 5062147 η οποία 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς 
πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  «ΕΣΠΑ 2014-2020», κατόπιν της ήδη 

προηγηθείσας διατύπωσης σύµφωνης γνώµης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ράσεων 

ΟΧΕ/ΒΑΑ.  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µή της Α΄ κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων, ποσού 335.650,00 € βάσει της απόφασης 3699/20-1-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 

ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Αποδοχή ή µή της κάλυψης δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΟΧ στις 

σχολικές µονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2021- 2022, ποσού 688.446,00 € βάσει της 
απόφασης 4643/27-1-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ). 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της προµήθειας αναµνηστικών δώρων για την 

κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο 

Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και εξωτερικό 

για το έτος 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της προµήθειας και διανοµής Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας και ενηµερωτικού υλικού του έναντι του Covid -19 στα σχολεία Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στους κατοίκους του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο 

κοινωνικής ευθύνης του ∆ήµου κατά της πανδηµίας (σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4782/2021)  

και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης των Παγκοσµίων Ηµερών για το έτος 2022 και 

εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης 2.480,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 898/22-10-2021 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ιοργάνωση για την Παγκόσµια Ηµέρα 

Αλληλεγγύης). 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και µερική διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού, 

τέλους και προστίµου, ύψους 6.417,00 ευρώ κατά 3.850,20 ευρώ, που βεβαιώθηκε εις βάρος 
του µε αρ. 246514 συναλλασσόµενου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων 

κοινόχρηστων χώρων του έτους 2018 και καθορισµός των σχετικών ποσών στο ορθό του 

40% του συνόλου, λόγω της άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής εκ µέρους του υπόχρεου 

σύµφωνα µε τον Ν. 1828/1989 αρ. 27.  

 

 ΘΕΜΑ 10
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 102,86 € για τον οφειλέτη µε κωδικό 2127, που 

αντιστοιχεί σε δαπάνη αποχετευτικού αγωγού που εκ παραδροµής µεταφέρθηκε στο 

µηχανογραφικό σύστηµα του ∆ήµου ενώ έπρεπε να είχε διαγραφεί. 
  

ΘΕΜΑ 11
ο
:  Έγκριση ή µη της ένταξης οφειλών ποσού 58.108,31 ευρώ του οφειλέτη µε κωδικό 

915258 στη ρύθµιση του Ν. 4764/2020. 

 

 ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη του 1

ου
 ΑΠΕ & 1

ου
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου: «Επισκευές και 

Ανακατασκευές Μονώσεων σε Σχολικά Κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2020» και παράταση του 

χρόνου του έργου κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι λήξη και πέρας εργασιών την 5/6/2022. 

  

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός  Μαρτίου  έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Ακύρωση ή µη της µε αρ. 1148/2021 απόφαση της Ο.Ε που αφορά  τη συµµετοχή 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, την αποδοχή χρηµατοδότησης του έργου Cities powered by sun από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ορισµό της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών 

Έργων ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής και παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) του έργου: «Υποστήριξη για τη 

δηµιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Οικονοµία 

(ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» ενταγµένου στην ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020) µε 

αριθµό ΟΠΣ 5074954. 
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη της υλοποίησης προµήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα 

διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας εν 

όψει του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2022 (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. Ι τοµέας ε, 

περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4625/2019 & του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας)  και ορισµός 
των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς εκ µέρους της εταιρείας «PROGNOSIS BIOTECH Α.Ε.», 

αναφορικά µε την διάθεση 5.000 rapid tests. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή µη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς οικονοµικού φορέα που δεν προσκόµισε εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισµός & απολύµανση των οχηµάτων του 

∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού  481.536 € πλέον ΦΠΑ  

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο IIΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 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 21
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο IIΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, 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 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο IIΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 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. 
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ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την υπηρεσία:  «Παροχή 

Υπηρεσιών για περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών)», προϋπολογισµού δαπάνης 88.698  € 

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

 

ΘΕΜΑ 24
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 ειδών διατροφής για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών και 
του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά, για τις σχολικές χρονιές 
2022- 2023 & 2023-2024» προϋπολογισµού 404.688,82 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 25
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 

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 26
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 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 27
ο
: Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό Χ.Ε 5/2022 ποσού 

40.000,00 € σύµφωνα µε την µε αρ. 1/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6221 του  προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  οικονοµικού  έτους  2022, στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ, για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Αποδοχή ή µή της Α΄ κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ)  ποσού 

ύψους 1.528.123,98 € βάσει της απόφασης 4801/27-1-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: Ψ∆ΙΓ46ΜΤΛ6-

79Χ). 

 

ΘΕΜΑ 29
ο 

: Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης που αφορά την «Βελτίωση Πρασίνου 

Κοινοχρήστων Χώρων», συµβατικής δαπάνης ποσού 226.304,85 € πλέον ΦΠΑ, κατά 

22.274,34  € πλέον ΦΠΑ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισµός της τροποποιηµένης σύµβασης 
να διαµορφωθεί στο ποσό των 248.579,19 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση των προτεινόµενων δράσεων έξυπνης πόλης του ∆ήµου Πειραιά προκειµένου 

να ενταχθούν στο Τεχνικό ∆ελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύµφωνα µε το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Παράταση (2

η
) ή µη της Σύµβασης για την προµήθεια «Προµήθεια Ειδικών 

Ζυγιστικών Συστηµάτων µε δυνατότητα ταυτοποίησης δηµοτών, για την προώθηση της 
∆ιαλογής των Απορριµµάτων µέσω διεξαγωγής σχολικών πρωταθληµάτων», έως τις 31-05-

2022. 
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ΘΕΜΑ 32
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σχετικά µε τον 

χριστουγεννιάτικο στολισµό και τη λειτουργία παγοδροµίου στην Πλατεία Αλεξάνδρας. 
 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια Υγειονοµικού 

Υλικού έκτακτης ανάγκης Φάση Κ΄ για τις ανάγκες των σχολείων  Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 
225.243,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια  Self  test 

αντιγόνου για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid -19», 

προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (0%), ύστερα από τη 

λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια Rapid test 

αντιγόνου για τις ανάγκες των υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 25.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (0%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης του συµβατικού χρόνου της µε αρ. πρωτ. 13919/6-3-2020 

και µε Α∆ΑΜ: 20SYMV006403124 2020-03-10 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της 
εταιρείας «GENERAL SERVICE STATION ΕΠΕ» που αφορά στην προµήθεια αµόλυβδης 
βενζίνης (οµάδα Β΄) συµβατικής δαπάνης 294.100 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις ηµερολογιακούς 
µήνες ήτοι έως τις 9/06/2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισµού 

προµήθειας καυσίµων, χωρίς αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου αυτής. 
 

ΘΕΜΑ 37
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης του συµβατικού χρόνου της µε αρ. πρωτ. 9496/55/12-2-2020 

και µε Α∆ΑΜ: 20SYMV006321071 2020-02-20 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά στην προµήθεια πετρελαίου 

κίνησης  (οµάδα Γ (Γ1)), συµβατικής δαπάνης 2.250.000 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις 
ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 19/05/2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του 

νέου διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων, χωρίς αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου αυτής. 
 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης του συµβατικού χρόνου της µε αρ. πρωτ. 8792/56/10-2-2020 

και µε Α∆ΑΜ: 20SYMV006305039 2020-02-18 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της 
εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» που αφορά στην προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 
(οµάδα Α1α + Α1β), συµβατικής δαπάνης 39.710,00 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις ηµερολογιακούς 
µήνες ήτοι έως τις 17/05/2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισµού 

προµήθειας καυσίµων, χωρίς αύξηση του χρηµατικού αντικειµένου αυτής. 
 

 

 

 



 6 

 

ΘΕΜΑ 39
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς του κου Μιχαήλ Αθανασίου, σχετικά µε δύο (2) παγκάκια 

σύγχρονης τεχνολογίας (συνολικής αξίας 7.500 ευρώ). 

 

ΘΕΜΑ 40
ο
: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς οικονοµικού φορέα που δεν προσκόµισε εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

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

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισµού  888.435,93 € 

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

ΘΕΜΑ 41
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, λόγω  

             κατεπείγουσας ανάγκης, για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

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

             προϋπολογισµού 203.225,81  € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρ.  32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,  

             όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής  
             ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 42
ο
: Έγκριση ή µη της δαπάνης «Υπηρεσίες αποτύπωσης εργασιών σε 8 παιδικές χαρές και 

3 σχολικά κτίρια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure» και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 43
ο
: Έγκριση ή µη της οργάνωσης και υλοποίησης των αποκριάτικων δράσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου και εξειδίκευση της πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 44
ο
: ∆ιαγραφή ή µη προσαυξήσεων ποσού 281,14 ευρώ που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. λόγω µη αποστολής ταµειακής ειδοποίησης. 
 

ΘΕΜΑ 45
ο
: Λήψη απόφασης σχετικά µε την µείωση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων 

έως 50% σύµφωνα µε το αρ. 60 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17-04-2021) για τέσσερα (4) 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
 

 

 

                                                                                 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  

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Πληροφορικής 
10. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου 

11. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
15. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

16. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

17. ∆/νση ∆ιοίκησης 
18. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
19. ∆/νση Προγραµµατισµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


