
                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,  3 Ιουνίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 23684 / 516 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:      Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

       24
η
 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 

8 Ιουνίου 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 1
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 271,20 € σε εκτέλεση της 58/27-1-2022 

Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Αγορά Στεφανιών). 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.58,96 € σε εκτέλεση της 2022/325 Απόφασης 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για τις Εκδηλώσεις- 

∆ράσεις του ∆ήµου Πειραιά 2022).  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 3.081,40 € σε εκτέλεση της 249/07-04-2022 

Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Βράβευση γυναικείων οµάδων υδατοσφαίρισης 

Ολυµπιακού Σ.Π.Φ. και Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ.). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 

: α) Έγκριση ή µη Συµβιβασµού σύµφωνα µε το άρθρο 214 Κ.Πολ.∆, µεταξύ του ∆ήµου 

Πειραιά και της κας Μαρίας Μιζαράκη. 

            β) Έγκριση ή µη του προτεινόµενου Σχεδίου Πρακτικού Συµβιβασµού 

            γ) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για υπογραφή του Πρακτικού.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: α) Έγκριση ή µη του 1

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1

ου
 ΠΚΤΜΝΕ του 

έργου «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και 

παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πειραιά». 

            β)  Έγκριση ή µη Παράτασης του χρόνου του έργου κατά πέντε (5) µήνες, δηλαδή µέχρι την 

29-12-2022. 

 

 

 



 2 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: α) Έγκριση ή µη του 2

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση 

και Επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών Α/Α 1.2019». 

            β)  Έγκριση ή µη Παράτασης του χρόνου του έργου κατά τρεις (3) µήνες. δηλαδή µέχρι την 

1-10-2022. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021»,  προϋπολογισµού 

161.289,86 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο IΙI 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 υπαίθριων οργάνων γυµναστικής για ΑΜΕΑ, γήπεδου 

PETANQUE και λοιπού αστικού εξοπλισµού» προϋπολογισµού 48.387,10 € πλέον Φ.Π.Α,   

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο Ι & ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του 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 209.677,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 

για την προµήθεια «Προµήθεια Φυτικού Υλικού» προϋπολογισµού 212.527,30  € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 Φυτικού Υλικού» προϋπολογισµού 212.527,30  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.800,00 € σε βάρος των Κ.Α. 35.6422.14 και 

00.6421  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου µας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για την µετάβαση αεροπορικώς και 

σιδηροδροµικώς της Αντιδηµάρχου κας Αντωνίας Καρακατσάνη και της µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Αικατερίνης Οικονόµου ΠΕ9 Γεωπόνου, στο Τορίνο της 

Ιταλίας, από 15 έως 17 Ιουνίου 2022 για συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό έργο 

PROGIREG HORIZON 2020, , µε στόχο να αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων 

προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική 

,κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. 
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ΘΕΜΑ 13
ο
: Παράταση ή µη του χρόνου εξαργύρωσης των διατακτικών του Πάσχα που είχε 

ορισθεί από την ανάρτηση τηυς σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι και τις 30/04/2022 και να 

ορισθεί ο χρόνος εξαργύρωσης των διατακτικών από την ανάρτηση της σύµβασης στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ, που έγινε στις 27-5-2022 έως και την λήξη του Α΄ Τµήµατος (Πάσχα 2022) της 

σύµβασης, λόγω των χρονικών περιθωρίων που διαµορφώθηκαν από την διαγωνιστική 

διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης εκδήλωσης η οποία αφορά στην υποδοχή του 

Κυπριακού επιβατικού πλοίου που θα καταπλεύσει στο λιµάνι του Πειραιά στις 20 Ιουνίου 

2022 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07  

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου, κ. Αικατερινης Γκούµα, για τη µετάβαση 2 υπαλλήλων για τη συµµετοχή στο 

World Urban Forum, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο Κατόβιτσε 

της Πολωνίας, από 25 έως 29 Ιουνίου 2022. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Τροποποίηση της µε αρ. 419/1-6-2022 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην συγκρότηση 

Επιτροπής Καλλιτεχνικού ∆ιαγωνισµού για την φιλοτέχνιση ανδριάντα του Πετρόµπεη 

Μαυροµιχάλη προϋπολογισµού µελέτης 73.780,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και τον 

ορισµό γραµµατέα της επιτροπής διαγωνισµού, ύστερα από την λήψη του µε αρ. 2130/2-6-2022 

έγγραφο του Ε.Ε.Τ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισµού 111.508,00 

€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19: 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 Υγειονοµικού Υλικού έκτακτης ανάγκης Φάση Μ για τις ανάγκες των 

σχολείων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19», 

προϋπολογισµού δαπάνης 271.774,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (6% & 24%), ύστερα 

από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

                                                                                 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. 
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  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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

13. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

 
 

 

 

 

 

 

 


