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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.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη
13/05/2020 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», το άρθρο 60 παρ. 1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 68/Α/203-2020 ) «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», την µε αρ. 20930/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών, Εσωτερικών & Επικρατείας και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ή µη ∆ωρεών για : α) Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα
ζώα του ∆ήµου Πειραιά από την κα Λίτσα Τσαµαδού, β) Μεταφορά αγαθών από την κα
Στέλλα Γεωργούλια και γ) Παροχή δύο σκυλοτροφών ξηράς τροφής για τα αδέσποτα σκυλιά
του ∆ήµου Πειραιά από την κα Μαίρη Αγαλοπούλου.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή µη ∆ωρεάς εκατό (100) κιλών ξηράς τροφής για αδέσποτα ζώα του
∆ήµου Πειραιά από την κα Χριστίνα Σταµατάκου MarketNews.gr.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού έργου ¨DataVaults¨ στο πλαίσιο του Προγράµµατος Horizon 2020, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν.
4314/2014.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 2.480,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που αφορά
την δηµιουργία (σφαιρικών δηλ. 360 µοιρών) φωτογραφιών για τα αξιοθέατα του ∆ήµου
Πειραιά (89/3-2-2020 απόφαση της Ο.Ε.).
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη της υποβολής λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Φεβρουαρίου
έτους 2020.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση 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 τη χορήγηση στατιστικών και
κυκλοφοριακών στοιχείων αναγκαίων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας
«Προµήθεια τριών σαρώθρων πεζού χειριστή», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου «Λειτουργική και Περιβαλλοντική
Αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Πειραιά»,
προϋπολογισµού δαπάνης 1.784.677,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
ΘΕΜΑ 9ο: 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 της µελέτης: Στατικές µελέτες- έλεγχος στατικής επάρκειας
∆ηµοτικών Κτιρίων ΑΑ4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού
κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου), µε προεκτιµώµενη αµοιβή
59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια, ∆ηµιουργία Τουριστικών
Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών Πλάζ Φρεαττύδας και Πλάζ Βοτσαλάκια»
προϋπολογισµού δαπάνης 119.801,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης κόστους - ποιότητας, για την προµήθεια: «Προµήθεια τριών
(3) σαρώθρων πεζού χειριστή», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 12ο: 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 «Λειτουργική και
Περιβαλλοντική Αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων
∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 1.784.677,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη πρόσθετης παρέµβασης υπέρ της υπό εκκαθάριση ∆ΕΠΕΠ και κατά
της Αλίκης Τσιµάκου, πρώην εργαζόµενης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
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ΘΕΜΑ 14ο: Ακύρωση της µε αρ. 146/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
αφορούσε την «Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του
∆ήµου Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση αεροπορικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας του
∆ήµου Πειραιά στην πόλη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 24 έως 29 Μαρτίου 2020, για τη
συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green infrastructure for post industrial
urban regeneration» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020 µε στόχο να
αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά
οφέλη για την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών
περιοχών.» , λόγω ακύρωσης της συνάντησης.
ΘΕΜΑ 15ο: Ακύρωση της µε αρ. 265/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που
αφορούσε την «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 τη σίτιση των
αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Πειραιά»», προϋπολογισµού δαπάνης 6.250,00 € πλέον Φ.Π.Α., στα
πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», λόγω τροποποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών.
ΘΕΜΑ 16ο: 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 τη
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 17ο: Έγκριση ή µη νοµικής εκπροσώπησης της Προϊσταµένης Τµήµατος
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος- Πράσινου ∆ήµου Πειραιά Γεωργανά Αγγελικής
στο Β΄ Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιά κατά την δικάσιµο της 01/06/2020, ή σε
οποιαδήποτε µετά από αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας «περί νοµικής
υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την µελέτη: «Πλαίσιο παρεµβάσεων
για την ενίσχυση και τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε τµήµα του παραδοσιακού
εµπορικού κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης ανοικτά κέντρα εµπορίου»,
προϋπολογισµού δαπάνης 58.658,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια ξύλινης περίφραξης»,
προϋπολογισµού δαπάνης 32.258,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
ΘΕΜΑ 20ο: Κατακύρωση 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: «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Α φάση για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 24.545,36 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε κριτήριο ανάθεσης
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την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ύστερα από τη λήψη
του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών αναγκών της ∆/νσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2017 και της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχόµενου (ΦΕΚ 64/Α/14-4-03-2020).
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 2.745,86 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
σε εκτέλεση της 478/29-11-2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά
(πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στις πέντε (5) ∆ηµοτικές
Κοινότητες).

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ
10. ∆/νση ∆ιοίκησης
11. ∆/νση Πληροφορικής
12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
13. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης
14. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
15. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
16. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
17. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
18. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
19. ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών & ∆ηµόσιας Υγείας

