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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣ:

26η συνεδρίαση

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ. 27058/528

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.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την
Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη της υποβολής λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Μαρτίου έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Α΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2020 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
«ΚΟ.∆.Ε.Π» του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών 28.672,15 ευρώ σε υπόχρεους του ∆ήµου µας, από
βεβαιωτικούς καταλόγους του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το Ν.
4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3.
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 74,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της υπ΄
αριθµ. 88/3-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αγορά δύο δάφνινων στεφάνων
για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου).
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 806,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της υπ΄
αριθµ. 141/26-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ).
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 83/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για σύναψη δηµόσιας σύµβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 4674 (ΦΕΚ Α 53/11-032020) άρθρο 117 παράγραφος 1, µε τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ κ.ά. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο”
που αφορά εργασίες αποψίλωσης-κοπής, µεταφοράς και απόρριψης αυτοφυούς βλάστησης
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και αποσκοπεί στην εξάλειψη εστιών επικίνδυνων για πρόκληση πυρκαγιάς ενόψει της
νέας αντιπυρικής περιόδου, στην αποφυγή εστιών µόλυνσης (ιός ∆υτικού Νείλου) για την
ασφάλεια και υγεία των πολιτών, καθώς και στον αναγκαίο ευπρεπισµό της πόλης, µε
επεµβάσεις που θα γίνουν σε ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ κ.ά. ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ σε χρονική περίοδο τεσσάρων (4) µηνών, µε δαπάνη ποσού 7.950,00€
πλέον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α.35.6279.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ.
έτος 2020.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού
Τιµών Μονάδας Νέων Εργασίων (2ου ΠΚΤΜΝΕ), του έργου Αστική Ανάπλαση Λ. Ειρήνης
Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του έργου : «Ανάπλαση και Αναβάθµιση
Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι έως
την 31-10-2020.
ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης της µελέτης : «Πλαίσιο Παρεµβάσεων για την
ενίσχυση και τόνωση της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας σε Τµήµα του Παραδοσιακού
Εµπορικού Κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο Πλαίσιο της ∆ράσης ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της
«Έκτωρ Μπόλος & Συνεργάτες Ο.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες
Συντήρησης- Επισκευής Υδραυλικών – Απόχ/κων Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων όλων των
∆ηµοτικών Κτιρίων έτους 2019 Σ.Ε.» προϋπολογισµού δαπάνης προϋπολογισµού 161.289,86
€ πλέον Φ.ΠΑ., έως τις 17-6-2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. 103, παρ. 2).
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνον
βάσει τιµής, για την «προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών
Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των
Παιδιών τους, τα σχ. έτη 2020-2021 και 2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του από 7-5-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκπόνηση µελέτης
για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
38.843,80 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 15ο: Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για τη
µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του ∆ήµου που βρίσκεται στον
2ο όροφο του κτιρίου του Εµποροναυτιλιακού Κέντρο (Πύργος Πειραιά) επί της Ακτής
Ποσειδώνος 2
ΘΕΜΑ 16ο: 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 Παροχή Υπηρεσίας: «Εργασίες
Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών», προϋπολογισµού
δαπάνης 189.514,60 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 17ο: 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
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ύστερα από τη λήψη
του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για το έργο: «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. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι και της Γνωµοδότησης της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών και
Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια», προϋπολογισµού 322.580,38 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 20ο: Ακύρωση ή µη της υπ’αρ. 299/30-5-2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση
σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο «Eργασία κλάδευσης δένδρων» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4674/2020, άρθρο 117,παράγραφος 1, που αφορά
υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριµένα κλάδευση δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιµητήριο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις,
παιδικές χαρές, πεζοδρόµια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα οδικών αξόνων, κ.λ.π. του
∆ήµου Πειραιά για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών, ποσού 125.000,00€ πλέον ΦΠΑ,
λόγω µεταβολής της ανωτέρω εγγραφής στον Π/Υ από έργο σε υπηρεσία.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο «Eργασία κλάδευσης δένδρων»
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4674/2020, άρθρο 117,παράγραφος 1,
που αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριµένα κλάδευση δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιµητήριο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις,
παιδικές χαρές, πεζοδρόµια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα οδικών αξόνων, κ.λ.π. του
∆ήµου Πειραιά για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών, ποσού 125.000,00€ πλέον ΦΠΑ
που θα βαρύνει τον Κ.Α.35.6262.34 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, των οικονοµικών ετών
2020,2021,2022.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη της ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την τουριστική
προβολή του ∆ήµου Πειραιά στον µεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό «∆ΙΑΚΟΠΕΣ» που θα
κυκλοφορήσει µαζί µε την ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα «Το Βήµα της Κυριακής» και
ειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 23ο: 1) Συµµόρφωση στην 587/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία ακυρώνεται η 163/2020 απόφαση της Ο.Ε. που
αφορά: α) στην απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε. και β) στην ανάδειξη της εταιρείας Ν. ΚΑΛΑΝΤΑΡΑΚΗΣ & Χ.
ΜΑΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου και 2) Κατακύρωση του δηµόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της
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εργασίας: «Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων,
∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον
ΦΠΑ, στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. - ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.
.
ΘΕΜΑ 24ο: Αποδοχή ή της δωρεάς της ασφάλισης των Έργων Τέχνης της Έκθεσης µε τίτλο «Οπτική
και υλοποιηµένη πρόσληψη» που εκτίθενται στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη από την εταιρεία
Karavias Art Insurance.
ΘΕΜΑ 25ο: Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Προστατευτικών Κρυστάλλων ασφαλείας για τις ανάγκες
του Πρωτοκόλλου & του ΤΑΠ του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών
κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 4.830,00 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη
λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, για την εκτέλεση της
προµήθειας:«Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση και επισκευή των
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 60.218,12
€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες που εισηγούνται θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
να ανταποκρίνονται άµεσα εάν τους ζητηθούν διευκρινήσεις επί των θεµάτων και
να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις, προς αποφυγή
καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.
Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει
δικηγόρο που θα παρίσταται στην συνεδρίαση.
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).
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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 Οικονοµικών Υπηρεσιών
10. ∆/νση ∆ιοίκησης
11. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
12. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
13. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
16. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
17. ∆/νση ∆ηµοσίας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
18. ∆/νση Πολιτισµού
19. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

