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

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2022
Αρ. Πρωτ. 12334 / 242

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

11η 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 29
Μαρτίου 2022 και ώρα 14:30, 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 ή µη σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του
Αναπτυξιακού Οργανισµού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση
της Πράξης «Προµελέτη για την Βιοκλιµατική Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της
Ακτής Θεµιστοκλέους ∆ήµου Πειραιά, εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και Τεύχη ∆ηµοπράτησης
µε το σύστηµα “ Μελέτη – Κατασκευή ”».
ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση Συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταµείου»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε Α.Π. 4410/22-06-2022 και τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 στον άξονα προτεραιότητας 2
(Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», β) κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού και γ) εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου Πειραιά για την υποβολή του αιτήµατος και υπογραφή όλων των σχετικών και
απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή µη της Συµπληρωµατικής Κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους ποσού 167.825,00 € βάσει της απόφασης
17676/17-3-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της ρίψης πυροτεχνηµάτων το Μεγάλο Σάββατο
το βράδυ στο λιµάνι του Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 18.042,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ.
103/16-2-2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Αποκριάτικες ∆ράσεις).
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 90,40 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 58/27-12022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (2 στεφάνια).
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη της 2ης τροποποίησης σύµβασης που αφορά την «Εργασία Κλάδευσης
∆έντρων» συµβατικής δαπάνης 86.250,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 201 και 132 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω
πρόσθετων αναγκών ανάπλασης και συντήρησης του ∆ηµοτικού πρασίνου που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν µε την αρχική προσµέτρηση, χωρίς µεταβολή της αρχικής
συµβατικής δαπάνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη της κάλυψης εξόδων νοµικής εκπροσώπησης στον µόνιµο υπάλληλο του
∆ήµου Σιγάλα Νεκτάριο του Ιακώβου κλάδου ∆Ε Οδηγών.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης του χρόνου διεξαγωγής του Workshop
∆ικτύωσης (Π.Β4.3.2) κατά τρεις (3) µήνες , της δράσης υποψηφίων επενδυτών (Π.Β4.5.1)
κατά τέσσερεις (4) µήνες, της εκδήλωσης για θέµατα νέων αγορών (Π.Β4.4.2) έως
31/12/2022 και του συνεδρίου ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας (Π.Β4.7.1) έως 31/12/2022 και
παράταση της υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Πειραιά και της εταιείας ΑΠΟΨΗ Α.Ε. για την υπηρεσία µε τίτλο «∆ράσεις προώθησης της
επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον ∆ήµο Πειραιά».
ΘΕΜΑ 10ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 120,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου µας
ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ, για την πληρωµή στο Τεχν. Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ανταποδοτικών τελών (e- Άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας,
που αφορούν υλοτόµηση δέκα (10) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 6.195,04 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 67/8-22022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Αναµνηστικά ∆ώρα).
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή ή µη της Συµπληρωµατικής απόφασης µηνός Μαρτίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων ύψους 757.417,97 €
βάσει της απόφασης 17664/17-3-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: Ω∆ΒΖ46ΜΤΛ6-7ΥΩ).

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).
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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 Οικονοµικών Υπηρεσιών
11. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
12. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
13. ∆/νση ∆ιοίκησης
14. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης
15. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Κατάρτισης

