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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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 ∆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  30/04/2020 και ώρα 

11:00, 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
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 2
ο
:Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για τη µελέτη “Ανάπλαση 

Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά” προϋπολογισµού ποσού  ευρώ 38.843,80 € (πλέον 

Φ.Π.Α. 24%),  σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την υπηρεσία 

«Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή 

Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων 

και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων – Συντήρηση Βρεφονηπιακών Σταθµών», σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς από την τράπεζα «EUROBANK» ποσού 2.400,00 ευρώ 

για την ενίσχυση της κάλυψης των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς δύο (2) µεταχειρισµένων καταψυκτών & ενός (1) 

ψυγείου εκ µέρους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΤΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ», 

για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1

ου
 ΑΠΕ), πρώτου 

Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών (1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ), για το έργο 

«Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 3.432,32 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που αφορά 

την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις πέντε (5) 

∆ηµοτικές Κοινότητες. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 3.731,49 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που αφορά 

την προµήθεια τσουρεκιών των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) του ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 3.038,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που 

αφορά τις Αποκριάτικες ∆ράσεις στην Πλατεία Πηγάδας. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 62,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που αφορά 

την αγορά στεφανιού για έκτακτη εκδήλωση. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 2.430,40 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που 

αφορά την προβολή των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων και τον Εορτασµό της Καθαρής 

∆ευτέρας.  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
:Έγκριση ή µη της προµήθειας αναµνηστικών  δώρων (αναµνηστικές πλακέτες, 

ασηµένιες τριήρεις και βιβλία), για την κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις 

του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 71/2020 ποσού 

2.922,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 34/2020 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 

Οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας 

Σταµατίνας Μανωλάκου και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα αφορά την πληρωµή 

εξόδων για τη µετάβασή αεροπορικώς  της Αντιδηµάρχου Αντριάνας Ζαρακέλη και της 

µονίµου υπαλλήλου Πολύµνιας Πατέρου , από 29/01/20 έως 01/02/2020, προκειµένου να 

συµµετάσχουν στο forum “ CITIES FORUM 2020- ΄Μαζί διαµορφώνουµε ένα βιώσιµο 

µέλλον’’ , στο Πόρτο της Πορτογαλίας (Ηµερµοµηνία διεξαγωγής : Πέµ, 30/01/2020- Παρ, 

31/01/2020). 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Τροποποίηση ή µη της σύµβασης που αφορά την «Προµήθεια φυτικού υλικού» 

ΟΜΑ∆Α Α΄ (∆έντρα, Θάµνοι, Ετήσια Φυτά) συµβατικής δαπάνης  53.991,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

κατά 13.496,43 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισµός της τροποποιηµένης 

σύµβασης να διαµορφωθεί στο ποσό των 67.487,93 πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας 

«Εργασία κλάδευσης δέντρων» κατά έξι (6) µήνες, µέχρι 8-11-2020, συµβατικής δαπάνης 

58.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη του από 30-3-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  

σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 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 18
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια «Χαρτί πολλαπλών 

εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα & τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου, ετών 2019 – 2021», προϋπολογισµού 78.896,20 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο 

: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την:  «Αγορά 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των αιρετών του ∆ήµου Πειραιά»,  προϋπολογισµού δαπάνης 

29.806,34 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και 

συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα 

Βοτσαλάκια», προϋπολογισµού δαπάνης 483.870,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: 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 το έργο: «Επισκευή και 

συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα 

Βοτσαλάκια», προϋπολογισµού δαπάνης 483.870,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο «Εργασία κλάδευσης δέντρων», 

που αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριµένα κλάδευση δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιµητήρια σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές 

χαρές, πεζοδρόµια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα οδικών αξόνων κλπ, του ∆ήµου Πειραιά 

για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών, ποσού 125.00,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 117 του Ν. 4674/2020 και του Ν. 4412/2016.   

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου 

µας ∆ΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ, για την πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών 

κυκλοφορίας τρικύκλων). 

 

ΘΕΜΑ 24
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 Προστατευτικών Κρυστάλλων ασφαλείας µε CPV:44111540-8 για τις 

ανάγκες του Πρωτοκόλλου & του ΤΑΠ  του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19». 
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ΘΕΜΑ 25
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, 

για την εκτέλεση της µελέτης: «Τεχνικές και Υποστηρικτικές Μελέτες για την ∆ηµιουργία 

∆ικτύου Όµβριων Υδάτων στην περιοχή των Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 26
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 ανάθεση της υπηρεσίας: «Απολυµάνσεις εξωτερικών χώρων στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 14.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24% µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
 : Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το 4

ο
 

τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
 : Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το 1

ο
 

τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2020. 

 

        

              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  

7. Γραφεία Συνδυασµών 
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

11. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ 

13. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

15. ∆/νση ∆ιοίκησης 

16. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

17. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

18. ∆/νση Πληροφορικής 

19. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

           

 


