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

Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2022
Αρ. Πρωτ. 29767 / 630

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

28η Συνεδρίαση
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας
Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη
Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης, Μανωλάκος Λεωνίδας,
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος.
Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την
∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού στο ∆ήµο Πειραιά.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης για την διοργάνωση τριήµερου
γαστρονοµικού φεστιβάλ µε τίτλο «PIRAEUS TASTE FEST, seafood and more» από τις
23 έως και τις 25 Σεπτεµβρίου 2022, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης του ∆ήµου
Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή µη κατανοµής επιχορήγησης στους ∆ήµους για την κάλυψη λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισµών τους από την
αύξηση του ενεργειακού κόστους, ποσού ύψους 605.460,31 €, βάσει της απόφασης 43582/306-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της µε αρ. 58/27-01-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Προµήθεια
στεφάνων).
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 3000/2022, ποσού
500,00 € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 415/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος
του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα του
υπαλλήλου µας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την πληρωµή ΄΄Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας
(ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων)΄΄.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 142,60 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.01 του
προϋπ/σµού του ∆ήµου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του
∆ήµου ΧΙΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ, για την επανατοποθέτηση µετρητή ισχύος παροχής 25KVa
στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση.
ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6221 του
προϋπ/σµού του ∆ήµου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του
∆ήµου ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για ταχυδροµικά τέλη.
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης που αφορά
την προµήθεια µηχανηµάτων επεξεργασίας πολυµερών & συστηµάτων Arduino για τον
εξοπλισµό του εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής οικονοµίας (Makerspace) στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Pop Machina» (Horizon 2020).
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφή ή µη επιβληθέντος προστίµου αυθαίρετης κατασκευής ποσού 3.201,82 € για
τον συναλλασσόµενο µε κωδικό 795262, µετά την εξόφλησή του από έναν από τους
συνιδιοκτήτες του αυθαιρέτου, σύµφωνα µε τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε
όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019».
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη παράτασης για το έργο: «Επισκευές – Συντηρήσεις στο Βεάκειο Θέατρο»,
κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι 2-12-2022.
ΘΕΜΑ 12ο: Ενεργοποίηση ή µη δικαιώµατος προαίρεσης για την ασφάλιση οκτώ (8) νέων οχηµάτων
που θα περιέλθουν στην περιουσία του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της µε αρ. πρωτ.
60134/30-12-2020 σύµβασης.
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλών συνολικού ποσού 190,00 € από χρηµατικούς καταλόγους, που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας,
αριθµού κυκλοφορίας, ποσού και τύπου παράβασης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση
ή µη του διεθνή ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιµής, 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.),
προϋπολογισµού 2.100.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ & δικαιώµατος προαίρεσης.
ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών για τον
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,
για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια πράσινων (Ηλεκτροκίνητων) Λεωφορείων
στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού 1.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (1.984.000,00 € συµπ/νου
Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,
για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια πράσινων (Ηλεκτροκίνητων) Λεωφορείων
στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού 1.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (1.984.000,00 € συµπ/νου
Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη χρηµατοδότησης του ευρωπαίκού έργου «Green and Connected Ports» µε
ακρωνύµιο «Green C Ports» έως του ποσού των 78.750,00 € από ιδίους πόρους.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, από τρεις τεχνικούς
υπαλλήλους, για το έργο: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα Σχολεία του ∆ήµου
Πειραιά.
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ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, από τρεις τεχνικούς
υπαλλήλους, για το έργο: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου
Πειραιά για το έτος 2017».
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης που αφορά δράσεις για την προώθηση
και επικοινωνία της ∆ιαλογής στη Πηγή (∆σΠ), µε ταυτοποίηση των δηµοτών, µέσω
χρωµατικής κωδικοποίησης των απορριµµάτων και εξειδίκευση της πίστωσης.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες και οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµών που έχουν προωθήσει Θέµατα Πρακτικά που συµπεριλαµβάνονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη, να παρίστανται µέσω εκπροσώπου
στην συνεδρίαση, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχονται διευκρινήσεις, προς αποφυγή
καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.
Επίσης ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίσει δικηγόρο που θα
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.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 Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
10. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού
11. ∆/νση ∆ιοίκησης
12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
14. ∆/νση Οικονοµικών
15. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
16. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
17. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης
18. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης
19. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης
20. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
21. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

