
Κατάσταση θεµάτων της  16
ης 

  έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  (27-3-2020) 

 

 1

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

233. Έγκριση 3
ου

 Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Πύκνωση φρεατίων 

υδροσυλλογής οµβρίων, ΑΑΕ 4/2017» 

 

234. Έγκριση  παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή 

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

 

235.  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”. 

 

236.  Παράταση 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. 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). 

 

237. Έγκριση 1
ης

 αναµόρφωσης του τακτικού προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής 

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

 

238. Αποδοχή  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).  

 

239.  Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση 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 στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΕ. 

 

240. 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. 

 

241. 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 
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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. 

 

242. Έγκριση 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. 

 

243. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

της εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ως 

προσωρινής 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. 

 

244. 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.), σύµφωνα µε τις 

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

 

245.  Έγκριση  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). 

 


