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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
448.

Ακύρωση της µε αρ. 434/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, λόγω
τµηµατικής πληρωµής του αναδόχου.

449.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση σχολικών υποδοµών του ∆ήµου
Πειραιά».

450.

Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε, πέµπτου πρωτόκολλου κανονισµού τιµών µονάδας νέων
εργασιών (5ου ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ανάπλαση και αναβάθµιση παραλιακού
µετώπου στο ∆ήµο Πειραιά»

451.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, του έργου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στα
Ράλλεια Πειραµατικά Σχολεία Πειραιά.»

452.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, του έργου «Αναβάθµιση κλειστού γυµναστηρίου Μπάσκετ
Καµινίων επί των οδών Υµηττού και Μουτσοπούλου ∆ήµου Πειραιά»

453.

Τροποποίηση απόφασης ορισµού µελών επιτροπής διενέργειας διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισµού αξιολόγησης προσφορών για: «Προµήθεια καυσίµων
και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων &θέρµανσης του ∆ήµου
Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020- 2021».

454.

Έγκριση νοµικής υποστήριξης του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΙΓΟΥ προϊσταµένου τµήµατος
Αποχ/σης ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την
δικάσιµο της 14/01/2020, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από
δικηγόρο του ∆ήµου µας «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών
∆ήµων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν.
4483/2017.

455.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3675/2019 ποσού
1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε
αριθµ.297/23-09-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του
Κ.Α.20.6422.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο
όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά, κ. Πούλου Μαρίας και
έγκριση γενόµενης δαπάνης Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή
εξόδων µετάβασης µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, για τη
συµµετοχή στη 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου µε τίτλο «Collaborative
production for the circular economy: a community approach” και ακρωνύµιο
PoP Machina, στο πλαίσιο τoυ προγράµµατος HORIΖON 2020 που διεξήχθη στo
Venlo της Ολλανδίας από 06/11/2019 έως 09/11/2019»

456.

Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3766/2019 ποσού
17.440,00€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 311/04-10-2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των κωδικών Κ.Α.00.6421 και Κ.Α.00.6423
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της µόνιµης
διοικητικής υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Σταµατίνας Μανωλάκου και
έγκριση γενόµενης δαπάνης. Τα εντάλµατα προπληρωµής αφορούν στην
πληρωµή εξόδων για την µετάβαση αεροπορικώς – διαµονή – ηµερήσια
αποζηµίωση του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και διµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας από 14/10/2019
1

Κατάσταση θεµάτων της 41ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (29-11-2019)

έως 21/10/2019, προκειµένου να συµµετάσχουν στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «
Εµβάθυνση συνεργασίας των πόλεων φιλίας και από κοινού ευκαιριών
ανάπτυξης» το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις πόλεις Qingdao και Shandong από
15/10/2019 έως 20/10/2019».
457.

Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθ. 3908/2019 ποσού
2.000,00€ (δύο χιλιάδων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 320/10-102019 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. Ρηγάτου ∆ιονύσιου και έγκριση γενόµενης
δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης
αντιπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στην επίσκεψη µελέτης στο
πλαίσιο του έργου “TechRevolution”, στην πόλη Tallin της Εσθονίας µε σκοπό
την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της ψηφιακής
επιχειρηµατικότητας που διεξήχθη από 14/10/2019 έως 18/10/2019.

458.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 4155/2019 ποσού
3.500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 298/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τη δαπάνη «Έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών
ταχογράφων».

459.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3027/8-8-2019
ποσού 2.000,00 ευρώ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 40/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.00.6495.13 «έξοδα δηλώσεων
κτηµατολογίου» του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους
2019 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Σταµατίνας Τσιτσινάκη

460.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6731.03 του ποσού των 140.000,00 € (εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ) ως
έκτακτη επιχορήγηση έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την
κάλυψη επειγουσών αναγκών επισκευής των σχολικών κτιρίων .

461.

Έγκριση ισολογισµού και απολογιστικής έκθεσης οικονοµικού έτους 2018 της
∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆ΗΡΑΠ).

462.

Έγκριση για προώθηση και τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά (Destination
Piraeus) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και εξειδίκευση πίστωσης.

463.

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υπηρεσία
«Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίησης του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού
κοινοχρήστων χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας
στο ∆ήµο Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 216 & 221 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

464.

Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς από αγωγή της ΑΕ Ευρωπαϊκή Πίστη κατά
∆ήµου Πειραιά.

465.

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών µισθώσεων –
εκµισθώσεων & εκποιήσεων υλικών και κατακύρωση της φανερής προφορικής
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πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακίνητου
(καταστήµατος Εµ4) που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αριθµ. 41,
στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου
κύριας χρήσης 69,01 τ.µ. και β) παταριού 30,25 τ.µ. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆. 270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10, στην εταιρεία MARC
AALEN A.E.
466.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της
εταιρείας IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΕΤΕ, ως προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης
και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στη Θηβών 50» προϋπολογισµού
δαπάνης 80.645,16 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

467.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη των
εταιρειών: α) SINGULARLOGIC A.E & β) LANSOFT IKE, ως προσωρινών
αναδόχων του 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 οφειλετών», προϋπολογισµού δαπάνης 35.482,57 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

468.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 863,04 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που
αφορά αγορά αναµνηστικών δώρων.

469.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 762,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που
αφορά αγορά αναµνηστικών δώρων.

470.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 641,09 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που
αφορά αγορά αναµνηστικών δώρων.

471.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 62,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που
αφορά αγορά στεφάνων (αρ. τιµ. 97/2018 & 98/2019).

472.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 620,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), που
αφορά µουσική και ηχητική κάλυψη.

473.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.191,02 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),
που αφορά την συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο διεθνή διαστηµικό
διαγωνισµό της NASA Space Apps Challenge.

474.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.900,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για
την πληρωµή εξόδων µετάβασης αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο Ταλλίν
από 14 έως 18 Οκτωβρίου 2019, όπου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη µελέτης, µε
στόχο να µπορέσουµε να δούµε την περίπτωση της πόλης του Tallin η οποία
θεωρείται µια πόλη που έχει καταφέρει πολλά στο επίπεδο της ψηφιακής
επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο του έργου TechRevolution, που
χρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT III.
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
475.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 (Ορθή Επανάληψη) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής /
τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, στην διαδικασία της προσφυγής σε
διαπραγµάτευση µετά από άγονο διαγωνισµό (άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν. 4412/16),
του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου πολυσυστηµικού διαγωνισµού, για
την προµήθεια: «Προµήθεια οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση
αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.100 € πλέον ΦΠΑ, ως προς τις οµάδες
∆΄ (Φορτηγό µε υδραυλική πόρτα ανύψωσης και γερανό), ΣΤ΄ (∆ιπλοκάµπινο
ηµιφορτηγό 4Χ4, Λεπίδα εκχιονισµού, αλατοδιανοµέας, ∆εξαµενή νερού µε
αντλία πλήρωσης), Ζ΄ (Επιβατικό Όχηµα µε κινητήρα πετρελαίου), Η΄ (∆ίκυκλη
Μοτοσικλέτα Κυβισµού 125cc) και Θ΄ (Επιβατικό Όχηµα SUV µε κινητήρα
βενζίνης), συνολικού προυπολογισµού δαπάνης 493.100 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

476.

Παράταση απόδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής µε αρ. 3816/2019
ποσού 16.940,00€ και του συµπληρωµατικού Χρηµατικού Εντάλµατος
προπληρωµής µε αρ. 4131/2019 ποσού 990,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και
00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της
µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Ανδρονίκης Φατλέ , για τη µετάβαση
αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και διµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου, στην αδελφοποιηµένη πόλη της Σαγκάης της Λαϊκής
∆ηµοκρατίας της Κίνας, από 02/11/2019 έως 07/11/2019, προκειµένου να
συµµετάσχουν στην 2η ∆ιεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) (η οποία
πραγµατοποιήθηκε από 05/11/2019 έως 10/11/2019)».

477.

Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραµµατικής σύµβασης Ε∆ΣΝΑ – ∆ήµου
Πειραιά, για την παροχή υπηρεσιών µεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού και
επέκταση αυτής».
Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων «κοπής
Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2020» για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες και
εξειδίκευση της πίστωσης.
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 ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους
δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής των
Χριστουγέννων του 2019, προϋπολογισµού δαπάνης 52.940€ πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

478.

479.

480.

Παράταση του εντάλµατος προπληρωµής µε αριθµ. 5580/2019 ποσού 52.000,00 €,
το οποίο εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµό 444/2019 απόφαση Ο.Ε. στο όνοµα
του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου µας ΠΟΛΥΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ και αφορά την
πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων, φορτηγών οχηµάτων και
λοιπών τελών κυκλοφορίας.

481.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του αιτούµενου συµβιβασµού του έργου :
«Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιµετρικών
οδών, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 και παραπέµπει το σχετικό
φάκελο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
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