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

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ. 6373 / 132

Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος,
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία,
Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου
Γερασιµούλα.

5η 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 Τετάρτη
16 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 1ο: 1η Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού 1.456,19 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού 650,85 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 8.454,99 € από τους Βεβαιωτικούς
Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 103 παρ. 1
του Ν.4604/2019 & αρ. 21 παρ. 2.3 του Ν. 4674/2020.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 68,33 € του υπόχρεου µε κωδικό 907703 που
αντιστοιχεί σε πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής µετά από ρύθµιση συµφώνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4495/2017.
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 235,84 € του υπόχρεου µε κωδικό 8777 που αντιστοιχεί
σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας Τραπεζών σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν.
3463/2006.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο «Εργασία κλάδευσης δέντρων», που
αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριµένα κλάδευση δέντρων σε
κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιµητήριο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές
χαρές, πεζοδρόµια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα οδικών αξόνων κλπ, του ∆ήµου Πειραιά
για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, ποσού 125.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αρ. 117 του Ν. 4674/2020 και του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 423,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 1037/2511-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (4 στεφάνια – κόλλυβα).
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 761,25 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 1038/2511-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (5 στεφάνια – κόλλυβα).
ΘΕΜΑ 10ο: Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό 135/2022 ποσού 57,31 €
η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 57/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα
του υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την µίσθωση ετήσιας
γραµµατοθυρίδας.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη πληρωµής της ετήσιας συνδροµής του ∆ήµου Πειραιά στο Ε∆∆ΥΠΠΥ
για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση ή µη της µε αρ. 908/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών και
Υπηρεσιών όλων των διαγωνισµών και των Απευθείας Αναθέσεων, λόγω αντικατάστασης
µέλων της αντίστοιχης Επιτροπής της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
Ακτής Κουµουνδούρου (Μικρολίµανο)» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως 17-4-2022.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών και
Τοιχοποιιών» σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως 1-5-2022.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη σχεδίου σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της µε την επωνυµία
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» (ΣΟΛ Α.Ε), ως ελεγκτικής εταιρείας, οι
οποίοι ορίστηκαν εκκαθαριστές της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς της εταιρείας µε την επωνυµία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε», ποσού 2.470,64 €, που αφορά οφειλή του ∆ήµου προς την
εταιρεία, από σύµβαση προµήθειας µέσων ατοµικής προστασίας συµφώνα µε την υπ’ αριθµ.
ΑΓ396/2020 αγωγή τους.
ΘΕΜΑ 17ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ, για έξοδα δηλώσεων κτηµατολογίου.
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 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 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 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών του
διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια : «Προµήθεια
Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων για την Καθαριότητα», προϋπολογισµού 1.669.680,00 € πλέον
Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: 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 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής,
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια Ηλεκτροκίνητων
Οχηµάτων για την Καθαριότητα», προϋπολογισµού 1.669.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιορισµός ή µη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νοµικής Υπηρεσίας για
µισθολογικά ζητήµατα (καταβολή διαφορά επιδόµατος).
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιορισµός ή µη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρηνοδικείο
Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή των δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας για µισθολογικά
ζητήµατα (καταβολή διαφόρων επιδοµάτων).
ΘΕΜΑ 23ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της 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, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιαγραφή ή µη προσαυξήσεων ποσού 103,94 € του υπόχρεου µε κωδικό 206815 που
αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω µη αποστολής ταµειακής ειδοποίησης.
ΘΕΜΑ 25ο: 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 26ο: 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 σχολείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 58.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β 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 και διανοµή Μέσων Ατοµικής Προστασίας και ενηµερωτικού υλικού
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» και συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
ΘΕΜΑ 28ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους συνολικού ποσού 6.613,62 € από
τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρ. 103 παρ. 1 του Ν.4604/2019.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέµατα που συµπεριλαµβάνονται
στην Ηµερήσια ∆ιάταξη να είναι συνδεδεµένοι την ώρα της συνεδρίασης, µέσω του ηλεκτρονικού
συνδέσµου (link) που έχει αποσταλεί, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχουν διευκρινήσεις, προς
αποφυγή καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.piraeus.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.
18.
19.

Πρόεδρο, Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προσόδων και Εµπορίου
∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης

