
    

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  8 Απριλίου  2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855           Αριθ. πρωτ.  17669/359 

 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 Πέµπτη  09/04/2020 και ώρα 

09:00, 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 

µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου, αφετέρου να τηρηθούν οι προβλεπόµενες 

προθεσµίες διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΠΒ.9_1,2, ΠΠΒ.10_1,2, ΠΠΒ.9_3,4, ΠΠΒ.8_2 

και ΠΒ.8_2 της σύµβασης µε τίτλο : «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας 

για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απευθείας ανάθεση, µε σκοπό την προµήθεια βασικών ειδών διατροφής µέσω 

διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, ενόψει του Πάσχα 

(σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2γ του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και το άρθρο 

72 δ΄ του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. ιδ του Ν. 4623/2019). 

προϋπολογισµού δαπάνης 59.890,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016,  όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση 1

ου
 Α.Π.Ε. και του 1

ου 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 2/2017» 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 2  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής 
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Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικό πρόσωπο, 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 5
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  και ανάδειξη ή 

µη προσωρινού αναδόχου 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 6
ο
 : Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας: «Προµήθεια ειδών 

ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου», 

προϋπολογισµού δαπάνης 102.976,70 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ: 7
ο
 : Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  ΧΕ 72/2020, ποσού 2.200,00€ 

σε βάρος των Κ.Α. 15.6422.24 και 00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2020 που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 35/2020 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, στο όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου µας Σωτηρίου Βασιλικής,  και αφορούσε 

τη µετάβαση αεροπορικώς της ιδίας µε την ιδιότητα της ∆ιευθύντριας Παιδείας και 

δια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά και του ειδικού συνεργάτη του ∆ηµάρχου 

Γεράσιµου Αγγελετάκη, στην Κωνσταντινούπολη  της Τουρκίας, από 20/01/2020 έως 

23/01/2020, προκειµένου να συµµετέχουν  στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου 

Εrasmus plus Strategic Partnership Project ΜΙΝΕ-ΕΜΙ». 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 1.138 δικαιούχων διατακτικής 

τροφίµων, οικονοµικά αδύναµων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της εορτής του 

Πάσχα του 2020. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την υπηρεσία µε τίτλο «Παράδοση 

κατ΄οίκον τροφίµων και βασικών υλικών που θα παρέχει ο φορέας σε 3.500 

δικαιούχους του ∆ήµου Πειραιά εντός του δήµου µέσα σε 15 ηµέρες από την έναρξη 

του έργου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19».  

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 :  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και 

έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  

για την υπηρεσία µε τίτλο «Παράδοση κατ΄ οίκον τροφίµων και βασικών υλικών που 

θα παρέχει ο φορέας σε 3.500 δικαιούχους του ∆ήµου Πειραιά εντός του δήµου µέσα σε 

15 ηµέρες από την έναρξη του έργου» προϋπολογισµού δαπάνης 9.800,00 € πλέον 

Φ.ΠΑ.,  στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Αποδέσµευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών: «∆ηµιουργίας Κέντρου 

Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη» κατά το ποσό που αναλογεί 
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στην αξία του µέρους των υπηρεσιών που έχουν παραληφθεί και έχουν εκδοθεί οι 

σχετικοί λογαριασµοί. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Τροποποίηση ή µη της σύµβασης του  διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την  προµήθεια: «Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Πειραιά και των  Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018-2022», προϋπολογισµού   

δαπάνης 1.208.114,92 € πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως  

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 :’Έγκριση ή µη των δύο (2) πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, για παροχή 

συµβουλών ειδικής νοµικής και χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, για την 

παραχώρηση του ΕΝ.Κ. Πειραιά.  
 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την «Προµήθεια ταϊστρών – 

ποτιστρών καθώς και την προµήθεια ξηράς τροφής για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων 

του ∆ήµου Πειραιά», στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19.  

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 :  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και 

έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  

για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ταϊστρών – ποτιστρών καθώς και την 

προµήθεια ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 6.250,00 € πλέον Φ.Π.Α., στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
 :  Απαλλαγή ή µη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄74), στις επιχειρήσεις  που 

διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID -19» 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 : Λήψη απόφασης, σχετικά µε την απαλλαγή η µη  από τα αναλογούντα τέλη της 

χρήσεως κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του 

κορωνοϊού, για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι περιορισµοί, σύµφωνα µε το άρθρο 

8 της µε αριθ. 68/20-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου.         
 
ΘΕΜΑ 18

ο
 :  Μερική τροποποίηση της µε αρ. 716/2019 απόφασης του ∆ηµοτικού  

Συµβουλίου για  ρύθµιση των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου   

τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων και των κουβουκλίων τους 

του έτους   2020,  σύµφωνα µε το άρθρο 50 του ν. 4257/2014,   λόγω  των οικονοµικών 

δυσµενών συνεπειών  από την πανδηµία του κορωνοϊού 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
 : «Έγκριση ή µη της µη  καταβολή αναλογικών οφειλών για τις Κυριακές που δεν 

λειτουργεί η   Κυριακάτικη Αγορά λόγω περιοριστικών µέτρων  
 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : ∆ιαγραφή (232) εγγραφών από τον µε αριθµό 7873/2020 χρηµατικό κατάλογο 

µηνός Μαρτίου, συνολικού βεβαιωθέντος ποσού 19.489 € που αφορά την µηνιαία 

εισφορά των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στις δοµές του ∆ήµου µας.  

 

                                                                                           

        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                           ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                         ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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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 

1. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

3. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

4. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

5. ∆/νση Ηλεκτρολογικού- Μηχανολογικού 

6. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης 

7. ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου 

8. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

9. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

 


