Ορθή Επανάληψη (13-4-2022) λόγω αλλαγής της ώρας της συνεδρίασης από 11:00 σε
13:00 και επαναδιατύπωσης του θέµατος µε α/α 18.
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2022
Αρ. Πρωτ. 14973 / 339

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

15η 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
Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00, 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 ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση ή µη
του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός
καθαρισµός & απολύµανση των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 481.536 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια
του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού την εκτέλεση της προµήθειας
«Προµήθεια Οχηµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και της ∆/νσης
Ηλεκτροµηχανολογικού» προϋπολογισµού 3.536.405,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 3ο: Οριστική ή µη διαγραφή οφειλών ποσού 299,35 € από τους χρηµατικούς καταλόγους,
που αφορούν βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας,
αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή η µη οφειλής ποσού 150,00 € από τους χρηµατικό κατάλογο, που αφορά τη µε
αριθµό 150166210790/23-11-2017 κλήση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και αριθµό
καταχώρησης 12949/15-12-2017, λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση της.
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ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή η µη οφειλών συνολικού ποσού 420,00 € από τους χρηµατικούς καταλόγους,
που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε
υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων
και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή η µη βεβαιωθέντων ποσών 4.461,13 € σε υπόχρεους από τους βεβαιωτικούς
καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρθ. 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση η µη ρύθµισης οφειλών συνολικού ποσού 96.491,28 €, του υπόχρεου µε κωδικό
δηµότη ΚΥΕ-1933 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4764/2020.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφή η µη βεβαιωθέντων ποσών 5.228,63 € σε υπόχρεους του ∆ήµου µας από τους
βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τους Ν. 4604/2019
άρθρο 103 παρ.1 και Ν.4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση η µη ρύθµισης οφειλών συνολικού ποσού 164.201,12 € του οφειλέτη µε κωδικό
1560 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4764/2020.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη της Αποζηµίωσης ποσού 500,00 € που αφορά δύο µέλη του
Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ως Επιτροπή Κρίσεως, Παρακολούθησης
και Παραλαβής του καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνηση της προτοµής του
Νίκου Καββαδία.
ΘΕΜΑ 11ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 2.375,86 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του
υπαλλήλου µας, ΧΙΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ για την δηµιουργία νέων παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας στο ∆Ε∆∆ΗΕ, στις οδούς Αιτωλικού και ∆ηµητρακοπούλου και Αιτωλικού και
Κουµουνδούρου στον Πειραιά.
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή ή µη κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΟΧ στα
∆.ΙΕΚ και στα Σ∆Ε ποσού 18.000,00 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 21851/5-4-2022 του
ΥΠΕΣ (Α∆Α: ΩΖΞΖ46ΜΤΛ6 ΖΝΠ).
ΘΕΜΑ 13ο: Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό 1348/2022 ποσού
421,60 € που εκδόθηκε µε αρ. 204/2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.
00.6443.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της
υπαλλήλου µας ΠΑΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην εκδήλωσητελετή απονοµής Sports Marketing Awards 2022 η οποία θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο
Radission Blu Park Hotel τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2022.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ε΄ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (BE SECURE FEEL
SECURE) και παράταση του χρόνου του έργου κατά τριάντα ηµέρες (30) ήτοι µέχρι 27-52022.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη επικαιροποίησης Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης ως προς το οικονοµικό
αντικείµενο της Πράξης µε τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών
Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων- Βιώσιµη Κινητικότητα και Έξυπνη ∆ιαχείριση
Αστικών, Εµπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών- Έξυπνη ∆ιαβίωση και
ποιότητα Ζωής» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063696 που είναι ενταγµένη στο πρόγραµµα της
ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ.
2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021 και
έγκριση της µελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης ΦΑΣΗ Λ για τις
ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών
του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισµού δαπάνης 278.453,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (6% & 24%) και
συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 17ο: 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 απολυµαντικού υγρού καθώς και εφαρµογές απολυµάνσεων Σχολικών
Μονάδων (Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), ∆ηµοτικών Κτιρίων &
Εξωτερικών χώρων εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά
του Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» προϋπολογισµού δαπάνης 201.950,00€ πλέον Φ.Π.Α.
(24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 18ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, του άρθρου 32 παρ. 2β υποπερ. γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση
της υπηρεσίας µε τίτλο: «Έκθεση φωτογραφίας του «Σωτήρη ∆ανέζη», προϋπολογισµού
24.676,00€ συµπ/νου ΦΠΑ ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας
σε παιδικές χαρές».
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια Σ.Ε 1/2019.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 723 δικαιούχων διατακτικής τροφίµων,
οικονοµικά αδυνάµων δηµοτών µας και κατοίκων µας, ενόψει της εορτής του Πάσχα του
έτους 2022.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη
τίµη), για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ» α.α.ε. 4/2021, προϋπολογισµού 400.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο II 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:
«Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά (Β/θµιας Εκπαίδευσης)»
προϋπολογισµού 806.000,00 € πλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο II 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:
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«Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισµού 322.300,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» για επιπλέον χρονικό διάστηµα
(υπόλοιπο οριακής προθεσµίας) 83 ηµερών, ήτοι µέχρι 9/7/2022.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή µη παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της προµήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ» και συµαβτικής δαπάνης 91.760,26 € πλέον ΦΠΑ, από 16/4/2022
µέχρι 31/12/2022.
ΘΕΜΑ 27ο: Υλοποίηση του 1ουΥποέργου που αφορά τη «Μελέτη Ολοκληρωµένης Βιοκλιµατικής
Ανάπλασης περιοχής Καµινίων ∆ήµου Πειραιά», µέσω σύναψης προγραµµατικής σύµβασης
του ∆ήµου Πειραιά µε τον Αναπτυξιακό Οργανισµό του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 28ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προµήθεια ταχυδροµικών τελών.
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για προµήθειες / υπηρεσίες σχετικά µε τις
προτεινόµενες δράσεις έξυπνης πόλης του ∆ήµου Πειραιά ώστε 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 30ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού
δηµόσιου διαγωνισµού για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»,
προϋπολογισµού 259.999,48 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισµού 259.999,48 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 32ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια
του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την υπηρεσία: «Σύµβουλος
εφαρµογής έξυπνης γειτονιάς ∆.Π. (Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών
Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο
«Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων –
Βιώσιµη Κινητικότητα και Έξυπνη ∆ιαχείριση Αστικών, Εµπορικών και Τουριστικών
Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη ∆ιαβίωση και Ποιότητα Ζωής», προϋπολογισµού
53.328,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής για την υπηρεσία:
«Σύµβουλος εφαρµογής έξυπνης γειτονιάς ∆.Π. (Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών
Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο
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«Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων –
Βιώσιµη Κινητικότητα και Έξυπνη ∆ιαχείριση Αστικών, Εµπορικών και Τουριστικών
Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη ∆ιαβίωση και Ποιότητα Ζωής», προϋπολογισµού
53.328,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια
του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την υπηρεσία: «Τεχνολογικές µιρκουποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα» ‘ΟΠΣ
5154650’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές µικρουποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα)»
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άΞΟΝΑς ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ
06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» προϋπολογισµού 2.399.904,44 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής για την υπηρεσία:
«Τεχνολογικές µιρκο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική
µικροκλίµακα» ‘ΟΠΣ 5154650’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά
(Τεχνολογικές µικρο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική
µικροκλίµακα)» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
προϋπολογισµού 2.399.904,44 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής για
την προµήθεια: «Προµήθεια Οχηµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας και της
∆/νσης Ηλεκτροµηχανολογικού» προϋπολογισµού 3.536.405,60 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 37ο: Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την
6ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄∆ηµ. Κοινότητας
του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών: Κουµουνδούρου – Αγ.
∆ηµητρίου – Λ. Σαλαµίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί
για την στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου «Ψηφιακή Πύλη στον
Πολιτισµό του Πειραιά» (MIS 5041957), κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως
22/9/2022.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου «Εικονικές περιηγήσεις
στον Πειραιά» (MIS 5044797), κατά δυόµιση (2,5) µήνες, ήτοι έως 30/6/2022.
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. 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 ∆ιοίκησης
11. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
14. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
16. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης
17. ∆/νση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού
18. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης
19. ∆/νση Εξωστρέφειας Τουρισµού και Ευρωαπαϊκών Προγραµµάτων
20. ∆/νση Πολιτισµού

