
    

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  26 Μαρτίου  2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855           Αριθ. πρωτ. 16673 / 324 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, 

Μπουρδάκου Κυριακή. 
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η
 ∆ιά Περιφοράς συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, 

Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης 

Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, 

Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν 

Χαρουτιούν. 

 

 

  Καλείστε σε ‘δια περιφοράς’ έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, την Παρασκευή 27/03/2020 και 

ώρα 10:00, σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020 )   «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» και το 

άρθρο 60 παρ. 1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 ) 

«Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη 

διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», για 

κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που 

ανέκυψαν, προκειµένου αφενός να υπάρξει µέριµνα για αιτηθείσες παρατάσεις συµβατικών 

προθεσµιών διαγωνισµών, αφετέρου να µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 

: Έγκριση 3
ου

 Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Πύκνωση φρεατίων 

υδροσυλλογής οµβρίων, ΑΑΕ 4/2017» 

 

ΘΕΜΑ 2
Ο

 : Έγκριση ή µη παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθµών», κατά (2) µήνες δηλαδή έως 22-6-2020. 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο

 : Παράταση υποβολής παραδοτέων Α.3.1, Α.3.2 (και τα συνακόλουθα παραδοτέα 

Α.3.3,Α3.4, Β.1.1, Β1.2) και της σύµβασης µε τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασµού και 

υλοποίησης ∆ιαγωνισµού καινοτοµίας BluegrowthPiraeus”. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Παράταση ή µη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Τσαµπίκου Πετρά προσωρινού αναδόχου του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την 

επέκταση και προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και 

Παπαστράτου, προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού 

µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 26804/16-6-2011 απόφαση π. 



 2 

ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 22186/04-05-

2012 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β΄/04-05-2012). 

 

ΘΕΜΑ 5
Ο

 : Έγκριση 1
ης

 αναµόρφωσης του τακτικού προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π), οικονοµικού έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 6
Ο

 : Αποδοχή ή µη µηνιαίας ενίσχυσης, προς το κοινωνικό παντοπωλείο, από την 

εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΤΙΤΗΣ ΑΕΕ» µε 100 επιταγές 

∆ώρου των 100 ευρώ, σύνολο 10.000,00 ευρώ µηνιαίως για ένα (1) έτος (από τον 

Ιανουάριο 2020 έως και τον ∆εκέµβριο του 2020).  

 

ΘΕΜΑ 7
Ο

 : Έγκριση ή µη του από 11-3-2020 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση ή µη του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 

υπηρεσία: «Υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) – Τέλη απόρριψης του ∆ήµου Πειραιά»,  

προϋπολογισµού δαπάνης 124.560 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο 

: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για τη 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο « Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨ συνολικού 

προϋπολογισµού 44.990,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑ 

64.7336.45 των ετών 2020-2021. 

 

ΘΕΜΑ 9
Ο 

: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της 

εργασίας: «Ασφάλιση  κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τρία 

(3) έτη, προϋπολογισµού δαπάνης 850.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου δικαιώµατος 

προαίρεσης 60.000,00 ευρώ),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Έγκριση ή µη της παράτασης για τέσσερις (4) µήνες σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου τριακοστού έβδοµου παρ. 5 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

68/Α/20-03-2020), των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου είκοσι οκτώ (28) 

ατόµων ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου, του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή, για την υπηρεσία: «Βελτίωσης Πρασίνου Κοινοχρήστων 

Χώρων» προϋπολογισµού 243.338,55 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο 

«Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 

6.100.000€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σε βάρος του ΚΑ 64.6142.36  των ετών 2020-2023. 
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ΘΕΜΑ 13
ο
 : Έγκριση ή µη 2

ης
 παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Κων/νου Μωϋσίδη, έως τις 31-3-2020, προσωρινού αναδόχου του έργου 

«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. 4412/16 (αρ. 103, παρ. 2). 

 

            

        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                           ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                         ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

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  

 

 

            

 

            


