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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣ:

10η συνεδρίαση

Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 11368/195

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 την
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 64/2020 ποσού 1.700,00
€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 28/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε
βάρος του Κ.Α. 30.6422.26 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2020, στο
όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Μπούρµπου Μιχαήλ και έγκριση
γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα αφορά την πληρωµή εξόδων για τη µετάβασή του ως
αντιπρόσωπος του ∆ήµου Πειραιά στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Datavaults”, στο
Βερολίνο της Γερµανίας, από 21 έως 23 Ιανουαρίου 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού χιλίων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ
(1.362,00€) σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.25 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2020, για την πληρωµή εξόδων του µονίµου υπαλλήλου κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, από
την µετάβασή του ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στο Cities Forum
2020, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)” στο Πόρτο της Πορτογαλίας,
από 30 έως 31 Ιανουαρίου 2020.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της εκδήλωσης στην µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου
που θα πραγµατοποιηθεί στο Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 στην Πλατεία Κοραή και
εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την κατανοµή ποσού 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες
εκατόν σαράντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2020, στις
Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και
εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων των Παγκοσµίων Ηµερών που θα
ορίσει και θα εορτάσει ο ∆ήµος Πειραιά για το έτος 2020 και εξειδίκευση πίστωσης.
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ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη πρόσληψης διακοσίων είκοσι (220) ατόµων µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του ∆ήµου µας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως
ισχύει».
ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς από την εταιρεία «House Market Α.Ε» (Ι.Κ.Ε.Α) υλικών
οικιακού εξοπλισµού στον 16ο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 297,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
αφορά αγορά στεφανιών.

που

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 828,20 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που
αφορά την τέλεση του µνηµόσυνου του αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου.
ΘΕΜΑ 10ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του
∆ήµου Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση αεροπορικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας
του ∆ήµου Πειραιά στην πόλη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 24 έως 29 Μαρτίου 2020, για
τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green infrastructure for post
industrial urban regeneration» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος 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.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο
ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ», έως 8-4-2020.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη του 1ου Συγκριτικού πίνακα της «Μίσθωσης Μηχανολογικού Εξοπλισµού
για την κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων»
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών
διατροφής για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας
κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 437.598,05 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του κατ΄ άρθρο 126 β Κ.∆ιοικ.∆ ενδοδικαστικού συµβιβασµού
σύµφωνα µε την ΠΟΕ 11/13-1-2020 Πράξη της Προέδρου του Η τµήµατος του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά σε σχέση µε την ΑΓ 421/5-9-2019 αγωγή από διοικητική σύµβαση.
ΘΕΜΑ 15ο: Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αρ. Α6546/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (6ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη της µετάβασης οδικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά στην Αρεόπολη για την
συµµετοχή του στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821, από 143-2020 έως 17-3-2020, µε τον οδηγό και τον αστυνοµικό του και εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 740,00 € σε βάρος των Κ.Α.
00.6421 & 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα της
µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Μιχαλόλια Ουρανίας, για τη µετάβαση οδικώς του
∆ηµάρχου Πειραιά, του αστυνοµικού και του οδηγού του στην Αρεόπολη, από 14-3-2020
έως 17-3-2020, προκειµένου να παρευρεθούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο
της 17ης Μαρτίου 1821.
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 13 της επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και Κινητών
Πραγµάτων για την περισυλλογή και περαιτέρω διαχείριση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
(ΟΚΤΖ).
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 (πρακτικό –γνωµοδότηση) της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή
∆ηµοτικών κτιρίων και Βρεφονηπιακών σταθµών ΑΑΕ 1/2019» προϋπολογισµού δαπάνης
403.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη του από 30-1-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την µελέτη: «Στατικές µελέτες- έλεγχος στατικής
επάρκειας ∆ηµοτικών Κτιρίων Α./Α4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος στατικής επάρκειας
του ∆ηµοτικού κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου) µε
προεκτιµώµενη αµοιβή 59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων
– Επίχρωσης Οροφών και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια», προϋπολογισµού
322.580,38 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη του από 8-1-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, που αφορά τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για την: «Προµήθεια Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου
Πειραιά (Αποφρακτικού)» προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και ονοµατοθεσίας» προϋπολογισµού δαπάνης
119.771,29 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια, δηµιουργία τουριστικών προσβάσιµων θαλάσσιων προορισµών Πλάζ
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Φρεαττύδας και Πλάζ Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού
δαπάνης
119.801,60
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

€

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του
Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών του ∆ήµου Πειραιά και των Παιδιών τους»
προϋπολογισµού δαπάνης 437.597,05 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοποτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Στεγάστρων µεταλλικών για στάσεις
λεωφορείων» προϋπολογισµού δαπάνης 48.378,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 28ο: 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 και την εκπλήρωση των προσδιοριζοµένων από τις ισχύουσες
διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης
36.120,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά τον
δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εργασία: «Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες
– Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων»,
προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση ή µη της σύµβασης που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό για την µεταφορά Μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (τρίτης
ηλικίας) προϋπολογισµού δαπάνης 128.440,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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Παρακαλούνται οι υπηρεσίες που εισηγούνται θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
να ανταποκρίνονται άµεσα εάν τους ζητηθούν διευκρινήσεις επί των θεµάτων και
να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις, προς αποφυγή
καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.
Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει
δικηγόρο που θα παρίσταται στην 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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
10. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης
11. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
12. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
13. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
14. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
15. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
16. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
17. ∆/νση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
18. ∆/νση Πληροφορικής

