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

17η Έκτακτη 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 στην έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την
Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30, 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 &
643/69472/24-09-2021 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, προκειµένου να αντιµετωπισθούν εγκαίρως θέµατα που
αφορούν την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο: Ακύρωση της 233/2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση
πραγµατοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης
ΦΑΣΗ Λ για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid19» (σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021), λόγω λάθους στις ποσότητες των αντικειµένων της
προµήθειας.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 1557/2022 ποσού 100,00
€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 232/2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος
του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της
µόνιµης υπαλλήλου µας ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή παραβόλου για τη
διόρθωση της υποβληθείσας δήλωσης στο ΗΜΑ.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή µη ΚΑΠ ποσού ύψους 258.322,50 € για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης
έργων και επενδυτικών δρατηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1η, 2η και 3ης µηνιαλια κατανοµή
βάσει της απόφασης 24487/13-4-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-Ο45).
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ή µη της ∆΄ Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού ύψους 1.528.123,98 € βάσει της απόφασης 24725/14-4-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:
6ΘΠ546ΜΤΛ-3Α7).
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ του έγου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε όλες
τις ∆ηµοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019».
ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς επίπλων από την εταιρεία AFFIDEA Πειραιά.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην απόρριψη
της προσφοράς συµµετέχοντα που δεν προσκόµισε εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας:
«Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 2024»
προϋπολογισµού 946.475,20 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορούν
στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιµετώπισης
των ∆ιακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Οµάδων
(µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι - Νέοι µε υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο ∆ήµο
Πειραιά» στο πλαίσιο της πράξης «∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιµετώπισης των
∆ιακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Οµάδων
(µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι µε υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 09
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΜΙS 5093139) µε Κωδικό ΟΠΣ 5093139, προϋπολογισµού
2.100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & δικαιώµατος προαίρεσης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά το
αίτηµα αποδέσµευσης από την προµήθεια, του προσωρινού αναδόχου, στον ανοικτό
ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων
ζώων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης,
στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure» και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες διοργάνωσης δράσης
‘Κυνήγι κρυµµένου θησαυρού’, του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια
των Ηµερών Θάλασσας» και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια υλικού ασφαλείας (BLE
tags) για την προώθηση της εφαρµογής Curim, καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού για
δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των Ηµερών Θάλασσας».
και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.995,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.25
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα του µονίµου
υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, για τη µετάβαση 3 υπαλλήλων για τη συµµετοχή στο
Tampere Smart City Week, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο
Τάµπερε της Φιλανδίας, από 11 έως 16 Ιουνίου 2022.
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ΘΕΜΑ 14ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.26
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα του µονίµου
υπαλλήλου, κ. Κωνσταντίνου Πουρσαλίδη , για τη µετάβαση του ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου
Πειραιά στην 7η συνάντηση του έργου “Datavaults” στην Λεµεσό της Κύπρου, από 17 έως 19
Μαϊου 2022.
ΘΕΜΑ 15ο: 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: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021»,
προϋπολογισµού 161.289,03 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά την
παράταση της προθεσµίας παράδοσης των ειδών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και την κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού,
για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών, που θα δοθούν σε
οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, ενόψει του Πάσχα και των Χριστουγέννων
του 2022» προϋπολογισµού 106.000,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προφορών για τη
διενέργεια διεθνή ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο:
«Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον
τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας», προϋπολογισµού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού
δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «Υποστήριξη για την
ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τοµέα της γαλάζιας
οικονοµίας», προϋπολογισµού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
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 ∆ιοίκησης
11. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
13. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
14. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης
15. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
16. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης
17. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
18. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
19. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης

