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

ΠΡΟΣ:

9η συνεδρίαση

Πειραιάς, 10 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 8808/138

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
Παρασκευή 14 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. 70/2020 ποσού
2.000,00€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 30/2020 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού
έτους 2020, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Συριανού ∆ηµητρίου
και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων
µετάβασης µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, στο Matosinhos της
Πορτογαλίας, από 26 έως 30-1-2020, όπου πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Έργου µε τίτλο: “BluAct” στα πλαίσια του προγράµµατος URBACT III.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 35 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την απόκτηση στοιχείων (κτηµατογραφικό διάγραµµα)
από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά για το ακίνητο του Παιδικού Σταθµού επί των
οδών Ερµουπόλεως και Παξών.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 200 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, που αφορά την πληρωµή προστίµου για
εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού, προκειµένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης
νερού από την Περιφέρεια Αττικής, της ενεργής γεώτρησης που βρίσκεται στη θέση
«Πλατεία Σµυρλή».
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. 94/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αρ. 83/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου
Πειραιά.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη εξόδων κίνησης (κάρτα
απεριορίστων
διαδροµών)
της
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοίκησης – Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ΤΣΕΜΠΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, από 01-01-2020 έως και 31-12-2020, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/19.
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια
στεγάστρων µεταλλικών για στάσεις λεωφορείων», προϋπολογισµού 59.988,72 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια
πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και ονοµατοθεσίας», προϋπολογισµού 119.771,29 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση του συµβατικού χρόνου του έργου: «Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο
∆ηµοτικό Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45», έως 29-2-2020.
ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση του συµβατικού χρόνου του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτικών και
λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε. 2/2017», έως τις 19-6-2020, το οποίο
χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.
ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής
Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά τρεις µήνες ήτοι έως τις 26-5-2020.
ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση περαίωσης του έργου: «Αναβάθµιση κλειστού συγκροτήµατος Γυµναστηρίων
Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά ένα µήνα, έως τις 28-32020.
ΘΕΜΑ 13ο: 2η Παράταση για το έργο: «Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας
∆ήµου Πειραιά», κατά ένα µήνα, έως τις 18-3-2020.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πραγµατοποίησης της εκδήλωσης που αφορά την Πασχαλινή Γιορτή τν 11
Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή µη του 3ου ΑΠΕ (τελικός) του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές
διατηρητέων κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκπόνηση της µελέτης:
«Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης δηµοτικής βιβλιοθήκης» προϋπολογισµού δαπάνης
58.829,40 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 17ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου 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,
ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 18ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 132,43 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου µας
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, για την πληρωµή αντιτίµου για την χορήγηση στατιστικών και
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κυκλοφοριακών στοιχείων αναγκαίων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 19ο: 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 κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες
τις ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2019 προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € πλέον
Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής,
για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαγραµµίσεις στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
40.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στην
Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού
Κοινοχρήστων Χώρων - εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής για την υπηρεσία: «Ψηφιακή Πύλη στον Πολιτισµό» ΟΠΣ 5041957 στο πλαίσιο της
Πράξης: Αξιοποίηση και Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των
Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό,
∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προιόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020, προϋπολογισµού 403.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του από 16-12-2019 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
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 24ο: 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 προµήθεια υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των
Αιρετών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 29.806,34 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πύκνωση
φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής».
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ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.140,80 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την
πληρωµή εξόδων µετάβασης αντιπροσωπείας στο Matosinhos της Πορτογαλίας από τις 26
έως 30-1-2020, για τη συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στη συνάντηση που διοργανώνει το
διακρατικό δίκτυο µεταφοράς BluAct στο Matosinhos.
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης ταµειακά οφειλής που αφορά πρόστιµο ανέγερσης και
διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Καζανόβα 6, ιδιοκτήτη Ζ.Λ. µε Κωδικό υπόχρεου:
797166 (αποβιώσαντας, αφορά τη σύζυγο Ζ.Α.) λόγω έκδοσης οικοδοµικής άδειας.
ΘΕΜΑ 28ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης ταµειακά οφειλής που αφορά πρόστιµο διατήρησης και
αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο – πεζοδρόµιο στο ακίνητο επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 125 Α και Αρχιµήδους κατασκευαστή µε Κωδικό υπόχρεου: 819191.
ΘΕΜΑ 29ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης ταµειακά οφειλής που αφορά πρόστιµο ανέγερσης και
διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Βας. Πέτρου Σερβίας 5, ιδιοκτήτη µε Κωδικό υπόχρεου:
179085 λόγω ακύρωσης Έκθεσης Αυτοψίας.
ΘΕΜΑ 30ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.814,16 € στην Ι.Α. µε Κωδικό
υπόχρεου: 819191 λόγω µη ορθής επιβολής του προστίµου ανέγερσης και διατήρησης
αυθαίρετης κατασκευής µετά το µε αρ. πρωτ. 397/2017/26-2-2018 έγγραφο του ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή µη της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής
τα οποία θα διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και
κατοίκους µας εν όψει της εορτής του Πάσχα του 2020 (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.1
τοµέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας) και
για τον ορισµό των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους.
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή µη αιτηµάτων εξώδικου συµβιβασµού που αφορούν δάνεια που είχαν συνάψει
εργαζόµενοι µε την υπό εκκαθάριση ∆ηµοτική Επιχείρηση «∆.Ε.Π.Ε.Π.» και περικοπές
µισθολογικές σύµφωνα µε το αρ. 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια:
«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2020-2021», συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 193.190,17 € συµπ/µένου ΦΠΑ (148.665,00 € πλέον ΦΠΑ+
δικαίωµα προαίρεσης 25.198,72 συµπ. ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στο
συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής και συντελεστή βαρύτητας
τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για
την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού Συµβούλου στο
πλαίσιο εθνικών, συγχρηµατοδοτούµενων και διεθνών προγραµµάτων», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
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ΘΕΜΑ 35ο: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

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 ∆ιοίκησης
10. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
11. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.
12. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
13. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
14. ∆/νση Πληροφορικής
15. ∆/νση Μηχ/κού-Ηλεκ/κού
16. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
18. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
19. ∆/νση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
20. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

