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

38η συνεδρίαση

Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 66745/1027

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,
Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος,
Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης,
Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης
Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα,
Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν
Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει
τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού,
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάθεση της παραχώρησης για
αξιοποίηση
και
διαχείριση/εκµετάλλευση
για
ορισµένο
χρόνο,
του
ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), επί των οδών
περιµετρικά: Ακτής Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους, Τσαµαδού, Ιπποκράτους και Μακράς
Στοάς και ανάδειξη ή µη της ένωσης εταιρειών CANTΕ HOLDINGS LTD – ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4413/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη του από 24-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση
του έργου: «∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.» προϋπολογισµού δαπάνης 40.322,58 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή µη του από 10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265
(ΑΣ 20) και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για την
αποκατάσταση των φθορών οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµ. διαµερίσµατα του ∆ήµου
Πειραιά, ετών 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 32.251,80 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο
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κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής,
για την: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών»,
προϋπολογισµού δαπάνης 48.180,00€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή µη του από 10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια
αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2019-2020»,
προϋπολογισµού δαπάνης 34.061,85 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και
κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της
προµήθειας: «Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 85.662,63 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση εργασίας σε εταιρεία
Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ή σε φυσικά πρόσωπα,
για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου, για Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισµού
δαπάνης 30.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισµού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια
Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου Πειραιά (Αποφρακτικού) σύµφωνα µε το άρθρο 221
του Ν. 4412/2016 προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση ή µη της προβολής Χριστουγεννιάτικων
δράσεων από 1 ∆εκεµβρίου 2019 έως 7 Ιανουαρίου 2020, σε κεντρικές πλατείες του
∆ήµου Πειραιά και την εξειδίκευση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ243/2019 ποσού
6.930,00€ και του συµπληρωµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε αριθµ. 3767/2019
ποσού 870,00€ που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις υπ. αρ. 230/19-07-2019 και αρ. 313/0410-2019 αντίστοιχα αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.00.6421
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της µόνιµης
διοικητικής υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Τσιγκάκου Καλλιόπης και έγκριση
γενόµενης δαπάνης. Τα εντάλµατα προπληρωµής αφορούν στην πληρωµή εξόδων για
την µετάβαση αεροπορικώς – διαµονή – ηµερήσια αποζηµίωση της τετραµελούς
αντιπροσωπείας νέων εκλεγµένων πολιτικών, που εκπροσώπησαν το ∆ήµο Πειραιά
από 06/10/2019 έως 10/10/2019, για τη συµµετοχή τους στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Περιφερειών και Πόλεων», στις Βρυξέλλες του Βελγίου.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 3172/2019 ποσού
1.750,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την αρ. 220/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ και έγκριση
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γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα πληρωµής αφορά τη µετάβασή αεροπορικώς
µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο Kristiansand της Νορβηγίας, από
2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2019, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στην εναρκτήρια
συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: «GREen Startup Supports» και
ακρωνύµιο «GRESS».
ΘΕΜΑ 12ο : «Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. Θ242/2019
συνολικού ποσού 6.075,00€ (έξι χιλιάδων εβδοµήντα πέντε ευρώ) που εκδόθηκε
σύµφωνα µε την µε αριθµ. 229/19-07-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε
βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους
2019, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Ανεζύρη Ελένης και
έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων
µετάβασης τριών υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στην «Ευρωπαϊκή
Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων», που διεξήχθη στις Βρυξέλλες του Βελγίου από
τις 07-10-2019 έως τις 10-10-2019 (µετάβαση 6/10 – επιστροφή 11/10)».
ΘΕΜΑ 13ο : Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ
ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ
ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
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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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
10. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
11. ∆/νση Επικοινωνίας Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
13. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Κατάρτισης
14. Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
15. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
16. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

