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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
335.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού
πολυσυστηµικού διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 491084 για την προµήθεια:
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων και
θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019 –
2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 € πλέον ΦΠΑ, ως προς τις
οµάδες Α΄ Πετρέλαιο θέρµανσης (α/α συστήµατος 75385) και Γ΄ Πετρέλαιο
κίνησης (α/α συστήµατος 75387), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στις εταιρείες ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ για την οµάδα Α΄ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ για την οµάδα Γ΄.

336.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας
λόγω του σεισµού της 19/7/2019 στο µνηµείο του Αφανούς Ναύτη (Σταυρός) στη
Φρεαττύδα» προϋπολογισµού δαπάνης 19.994,72 € πλέον ΦΠΑ, µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
στον κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΡΚΟ.

337.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη των
εταιρειών: INTELLISOFT ΕΠΕ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, COSMOS
BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ και DATAVERSE ΕΠΕ, ως προσωρινών αναδόχων του
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Αγορά λογισµικού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

338.

Έγκριση της παράτασης του συµβατικού χρόνου του έργου «Ανακατασκευή
Ασφαλτικών και Λοιπών Οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε. 2/2017» έως τις
19-2-2020, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

339.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την προµήθεια: «Προµήθεια
Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου Πειραιά (Αποφρακτικού)», προϋπολογισµού
δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

340.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για τη «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης».

341.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την
ανάδειξη αναδόχου για τη «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθµισης ∆ηµοτικής
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Βιβλιοθήκης», προϋπολογισµού δαπάνης 58.829,40 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
342.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών
Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών Α.Α. 1/2019».

343.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την
εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών Κτιρίων και
Βρεφονηπιακών Σταθµών Α.Α. 1/2019», προϋπολογισµού 403.225,81 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.

344.

Έκδοση συµπληρωµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 990,00 € σε βάρος
των Κ.Α. 00.6421 µε το ποσό των 660,00 € και Κ.Α 00.6423 µε το ποσό των 330,00
€ του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της
µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Ανδρονίκης Φατλέ, που αφορά στο
κόστος συµµετοχής στο φόρουµ συνεργασίας των αδελφών πόλεων στη Σαγκάη
µε θέµα την ανταλλαγή ευκαιριών CIIE για µεγαλύτερο άνοιγµα και συνεργασία.

345.

Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση του Εορτασµού των Θεοφανείων στις 6
Ιανουαρίου 2020 και την εξειδίκευση πίστωσης.

346.

Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση της τελετής της Λιτάνευσης της Ιεράς
Εικόνος του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος στις 12 ∆εκεµβρίου 2019 και την
εξειδίκευση πίστωσης.

347.

Έγκριση Τροποποίησης της σύµβασης της παροχής υπηρεσίας «Έλεγχος και
συντήρηση εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στα ∆ηµοτικά
Κτίρια» και έγκριση σύναψης συµπληρωµατικής σύµβασης.

348.

Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης που αφορά την γιορτή των
Χριστουγέννων των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά και την εξειδίκευση πίστωσης.

349.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 2.762,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για
την πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά
στην Οστάνδη του Βελγίου από 16 έως 19 Σεπτεµβρίου 2019, όπου
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του διακρατικού δικτύου µεταφοράς µε τίτλο
«BLUACT».

350.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 37,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την
πληρωµή στεφανιού (δελτίο αποστολής 96/2019).

351.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 37,20€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την
πληρωµή στεφανιού (δελτίο αποστολής 91/2019).

352.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 2.023,80 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για
την πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά
στο Leuven του Βελγίου, από 24 έως 26 Ιουνίου 2019, για τη συµµετοχή στην
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εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου µε τίτλο PoP Machina στο
πλαίσιο του προγράµµατος HORIZON 2020.
353.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 7.812,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για
την υπηρεσία µε τίτλο «Μορφοποίηση, γραφιστική επιµέλεια και on line
σελιδοποίηση των πνευµατικών προϊόντων του Ευρωπαϊκού έργου BLUES.

354.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.860,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για
την πληρωµή δηµοσίευσης ολοσέλιδης καταχώρησης του Τουριστικού οδηγού
Destination Piraeus.

355.

Έγκριση απολογισµού – ισολογισµού και πεπραγµένων οικονοµικού έτους 2018
του Ν.Π.∆.∆ Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) ∆ήµου
Πειραιά.

356.

1η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.» ∆ήµου Πειραιά έτους 2019.

357.

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης στον κ.
Λάζαρη Ανδρέα ιδιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό µέλος της κριτικής επιτροπής
του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη
ορόφου στο Βρεφονηπιακό Σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και
Παπαστράτου ο οποίος ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 162/2019 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο ∆.9 του
Ν. 4336/2015.

358.

Άσκηση Προσφυγής ενώπιον των ∆ιοικητικών δικαστηρίων Πειραιά κατά της
υπ΄αριθµ. ΠΕΝ/ΣΕΝΕ/80846/6841/12-9-2019 Απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιβολής προστίµου στο ∆ήµο Πειραιά.

359.

∆ιαγραφή επιβληθέντος προστίµου αυθαιρέτων κατασκευών µετά τη ρύθµιση του
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 και Ν.4495/17 (Κωδικός
οφειλέτη 707642).

360.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση κλειστού
συγκροτήµατος Γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά».

361.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «∆ηµιουργία νέου βρεφικού
τµήµατος στο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και
Γιαννοπούλου».

362.

Αποδοχή της δωρεάς επίπλων από την εταιρεία InSpot Καλλιθέας Ο.Ε.

363.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής αρ.XE3117 ποσού 2.500€
(δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε
υπ’αριθµ.244/06-08-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του
Κ.Α. 35.6422.14 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2019,
στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του
∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου
Αικατερίνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης
µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή του ∆.
Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green infrastructure for post
industrial urban regeneration» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος
HORIZON 2020, στις πόλεις Μιλάνο (∆ιεθνές συνέδριο SBE19-SUSTAINABLE
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BUILT ENVIRONMENT CONFERENCE) και Τορίνο, 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.
364.

Τροποποίηση των όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του Γενικού Αρχείου
του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του Εµποροναυτιλιακού
Κέντρο (Πύργος Πειραιά) επί της Ακτής Ποσειδώνος 2, κατόπιν της µε αριθµ.
592/10-10-2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

365.

Έγκριση εξειδίκευσης της εγγεγραµµένης στον ΚΑ 00.6739.04 του
προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης σε πληγέντες κατοίκους του Πειραιά από το σεισµό της 19ης Ιουλίου
2019, συνολικού ποσού 39.609,00 €, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις
που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, στον προυπολογισµό εξόδων του
Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας 1007-201-0000000, ΑΑΕ 2310401006).

366.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 3630/2019 ποσού
1.200,00€ (χιλίων διακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ.302/2309-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του µονίµου
υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Μπούρµπου Μιχαήλ και έγκριση γενόµενης
δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης
αντιπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στην εισαγωγική
εκπαίδευση για το ευρωπαϊκό έργο «UIA – Be Secure Feel Secure», που διεξήχθη
στις Βρυξέλλες του Βελγίου από τις 02-10-2019 έως τις 03-10-2019

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
367.

Έγκριση της ανάκλησης της από 15-10-2019 προσωρινής διαταγής του ∆ικαστή
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά µε την οποία ο ∆ήµος υποχρεώνεται να
αποδέχεται την εργασία 25 εργαζοµένων σε πρόγραµµα απασχόλησης κοινωφελούς
χαρακτήρα σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 8/2018 πρόσκληση του ΟΑΕ∆.

368.

Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης του εορτασµού της
Πρωτοχρονιάς 2020 και την εξειδίκευση πίστωσης.

369.

Έγκριση της ήδη ασκηθείσας µε ΠΡ 6465/4-10-2016 Προσφυγής κατά (αα) της µε
αριθ. 51380/19619/2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής και (ββ) της µε αρ. 242225/8749/2016 απόφασης της
Περιφέρειας Αττικής για την επιβολή προστίµων για παραβάσεις της κείµενης
Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας (έλλειψη αδειοδοτήσεων και βορβοροσυλλέκτη
στο χώρο στάθµευσης απορριµµατοφόρων στη Ρετσίνα 45-47

370.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την: «Ανάθεση σύµβασης
υποστήριξης – ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, έτους 2019 – 2020 και εξορθολογισµός µητρώου
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οφειλετών», προϋπολογισµού δαπάνης 35.482,57 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
371.

Άσκηση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής ενώπιον του ΣΤΕ κατά της
υπ΄αριθµ. oικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄104) και άλλων µεταγενέστερων
συναφών Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπ. Οικ.

372.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6711.01 του ποσού των 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες εκατόν
σαράντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2019,
στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων ».

373.

Αποδοχή δωρεάς εκ µέρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ µέρους τους κόστους για
την πραγµατοποίηση της γιορτής Γ΄ ηλικίας των µελών των Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης του ∆ήµου µας, που θα πραγµατοποιηθεί σε δύο εκδροµές Πέµπτη 2410-2019 και Πέµπτη 31-10-2019 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων
4412/2016, Ν. 3463/06 και 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κοιλάδα
του Σοφικού Κορινθίας και συγκεκριµένα στο χώρο «The Ranch».

374.

Ακύρωση της µε αριθµ. 264/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής καθ΄ο
µέρος έκρινε αποδεκτή στην Οµάδα ∆΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του διεθνούς ανοικτού
δηµόσιου ηλεκτρονικού πολυσυστηµικού διαγωνισµού, για την προµήθεια:
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων και
θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019 –
2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 € πλέον ΦΠΑ, την εταιρεία
∆.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και την ανέδειξε προσωρινό
ανάδοχο της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆΄, ύστερα από τη λήψη της µε αριθµ. 1203/2019
απόφασης του 1ου Κλιµακίου της ΑΕΠΠ και προκειµένου να συµµορφωθεί στα
οριζόµενα σε αυτή.

375.

Συγκρότηση Επιτροπών: α) ∆ιενέργειας διαγωνισµών έως του ποσού των 60.000
€ πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των
20.000 € (απευθείας αναθέσεων) προµηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000 € πλέον ΦΠΑ
(συνοπτικών).

376.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6731.03 του ποσού των 218.624,24 € ως έκτακτη επιχορήγηση έτους 2019, της
Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ».

377.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6731.03 του ποσού των 275.666,36 € ως έκτακτη επιχορήγηση έτους 2019, της
Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

378.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την:
«Προµήθεια
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φαρµάκων, αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού και κενών κυτίων Πρώτων
Βοηθειών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά και του Ξενώνα
Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών», προϋπολογισµού δαπάνης 35.615,63 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
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