Ορθή Επανάληψη (28-2-2022) λόγω µετάθεσης της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της συνεδρίασης,
από Τρίτη 1-3-2022 και ώρα 12:00, σε Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 12:00
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ. 8424 / 168

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

6η 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
2 Μαρτίου 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: Έγκριση α) Στρατηγικού Πλάνου «Πειραιάς – Έξυπνη Πόλη» ως το 2030, β)
προτεινόµενων δράσεων έξυπνης πόλης του ∆ήµου Πειραιά ώστε να ενταχθούν στο Τεχνικό
∆ελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ M.Α.Ε. σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, µε κωδικό ΑΤΤ142 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
5542 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ. 3497/26/11/2021, µε αντικείµενο την Τεχνική Βοήθεια
υποστήριξης του ∆ήµου Πειραιά για την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών
Πειραιά, β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά
για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ)
Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους
2021 για το 4ο τρίµηνο.
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της µε αρ. Α 1286/2021 αποφάσεως του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Γ΄ Τριµελές).
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών του
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για το έργο: «Αποκατάσταση Φθαρµένων
Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Ορόφων και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά
Κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισµού 249.999,59 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Ορόφων και
Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισµού 249.999,59 €
συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/202.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Απριλίου 2021.
ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση σχετικά µε τον επαναληπτικό δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό
διαγωνισµό, που αφορά τη µίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών Αγ.
∆ιονυσίου- Καλοκαιρινού - Πέτρου Ράλλη - 25ης Μαρτίου - Λεωφόρο Θηβών, προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση των σχολικών µονάδων 3ου ΕΠΑΛ, 7ου Εσπερινού
ΕΠΑΛ και 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη παράτασης κατά δύο (2) µήνες, τόσο του χρόνου παράδοσης υλικών από
23/2/2022, όσο και της σύµβασης από 23/4/2022, της προµήθειας «Προµήθεια εγκατάστασης,
επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή µη Έφεσης κατά της µε αρ. Α 320/2021 Απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Α3 Ακυρωτικό).
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη της εξειδίκευσης της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2022, ποσού 335.146,52 € που κατανέµεται
ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, 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 20.000,00 € από
την Ταµειακή Υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών
καθαριστριών.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Συντηρήσεις και Επισκευές ∆ιατηρητέων Κτιρίων Ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) ποσού 297,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 15.6422.04, της υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών
Υπηρεσιών - Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων ΓΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από 01-01-2022
έως και 31-12-2022, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4623/19.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη της καταβολής χρηµατικού βοηθήµατος σε οικονοµικά αδύνατη
δηµότισσα και κάτοικο του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για το Έργο :
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε M.I.S. 5047186 στα
πλαίσια της χρηµατοδότησης του έργου από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 4.650,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) σε
εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1002/2021 απόφασης της Ο.Ε. (Εορτασµός Πρωτοχρονιάς 2022).
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ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων ταµειακά οφειλών συνολικού ποσού 1.033,34 €,
του υπόχρεου µε κωδικό 47759, που αφορούν πρόστιµο διατήρησης στο ακίνητο επί της
οδού ∆ράµας 134 Β΄ στο ∆ήµο Πειραιά, λόγω του ότι εκ παραδροµής βεβαιώθηκε πρόστιµο
για τη χρονική περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
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 µε βάση την τιµή, για την
εκτέλεση της υπηρεσίας: «∆απάνη Συντήρησης και επισκευής Μεταλλικών Κάδων
Απορριµµάτων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προφορών για τη διενέργεια δηµόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο :
«Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων
και
επιχειρησιακών
προγραµµάτων
ΕΣΠΑ»,
προϋπολογισµού
161.200,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών
µε τίτλο : «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών
προγραµµάτων και επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισµού 161.200,00 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης του εορτασµού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου
1821 και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ∆ήµου Κερατσινίου- ∆ραπετσώνας, ∆ήµου
Κορυδαλλού, ∆ήµου Πειραιά και ∆ήµου Περάµατος για το έργο (Παροχή Υπηρεσίας):
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» συνολικού προϋπολογισµού 1.499.982,31 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 3, Νο 4 & Νο 5 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορούν στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την
ΟΜΑ∆Α Β΄, για την προµήθεια: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη παράτασης, έως 31/07/2022, της ολοκλήρωσης του παραδοτέου Π2.10
της Φάσης 2 του έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προορισµού
‘‘ΟΠΣ50441839’’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Προορισµός Πειραιάς (Destination Piraeus):
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως
∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus
Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και
Βιώσιµη
∆ιαχείριση
Αστικών
Τουριστικών
Ροών»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον».
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ΘΕΜΑ 25ο: 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, 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», προϋπολογισµού δαπάνης 111.490,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ (6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας απολυµαντικού υγρού καθώς και εφαρµογές
απολυµάνσεων Σχολικών µονάδων (Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης),
∆ηµοτικών κτιρίων & Εξωτερικών χώρων εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (σύµφωνα µε το άρθρο 32
παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον
4782/21) και ειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 27ο: 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 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 28ο: Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αναβάθµιση – Συντήρηση
– Βελτίωση & Εκσυγχρονισµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη Ανάκτησης Χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 8.055,75 ευρώ, στο
πλαίσιο της Πράξης «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά» µε
Κωδικό ΟΠΣ 5044800.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή µη του σχεδίου Συµβιβαστικής Επίλυσης ∆ιαφοράς (αρ. 214 Α K.Πολ.∆.)
µεταξύ της υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης «∆.Ε.Π.Ε.Π.», πρώην υπαλλήλου της
(Α.Τ.) και του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 31ο: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 1.199,44 € του υπόχρεου µε κωδικό 1286 που
αντιστοιχεί σε πρόστιµο διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Τσαµαδού 100 & Ξενίας 1
στον ∆ήµο Πειραιά, λόγω έκδοσης οικοδοµικής άδειας.
ΘΕΜΑ 32ο: Πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων µονίµου προσωπικού 2023-2026, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4590/2019.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ή µη Ανάκτησης Χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 4.800,00 ευρώ, στο
πλαίσιο της Πράξης «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά» µε
κωδικό ΟΠΣ 5044800.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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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.
20.

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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης
∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης

