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

ΠΡΟΣ:

28η συνεδρίαση

Πειραιάς, 18 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ. 29096 / 560

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
∆ευτέρα 22 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: 4η Μερική αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 1728/2020, ποσού
500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ∆ΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ, για την πληρωµή: Λοιπά τέλη
κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).
.
.ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης εκδηλώσεων του επετειακού έτους «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
– ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020» και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού πεντακοσίων σαράντα ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ, για την πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας στο Szczecin της
Πολωνίας από τις 09/03/2020 έως 12/03/2020 για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στη
διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο “GREen Startup Support” και
ακρωνύµιο “GRESS”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG EUROPE.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 37,20 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της υπ΄
αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά στεφάνου για τη
τελετή µνήµης και τιµής για τους πεσόντες της µάχης της Κρήτης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου του έργου «Ανακατασκευή
ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά, Α.Α.Ε. 2/2017», έως τις 19-8-2020,
το οποίο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου «Κατασκευές
πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά», κατά έξι (6) µήνες έως 4-1-2021.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων
στις Α, Β, Γ &∆ ∆ηµοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε 3Α/2018», µέχρι 31-12-2020.
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Συντήρηση και
Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών»
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση Κλειστού
Συγκροτήµατος Γυµναστηρίων Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 443/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 3145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 19ο Μονοµελές)
ΘΕΜΑ 13ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Αρβανίτη Νικόλαου , που
αφορά σε αποζηµίωση για φθορές στο µε αρ. κυκλοφορία ΖΝΑ 5087 ΙΧΕ όχηµά επί της οδού
Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 37.
ΘΕΜΑ 14ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας Μιχαλοπούλου Γεωργίας ,
που αφορά σε αποζηµίωση για φθορές στο µε αρ. κυκλοφορία ΥΗΡ 8567 ΙΧΕ όχηµά της,
λόγω θραύσης του εµπρόσθιου υαλοπίνακα από πτώση δένδρου.
ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή ή της δωρεάς της υπηρεσίας µε τίτλο «Απεντόµωση – µυοκτονία στο σύνολο
των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά», από την εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
ΘΕΜΑ 16ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την προµήθεια µε τίτλο: «Αγορά υγειονοµικού υλικού
έκτακτης ανάγκης Β Φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19.
ΘΕΜΑ 17ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου : «Αναβάθµιση – συντήρηση –
βελτίωση & εκσυχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020» προϋπολογισµού
120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α .
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για το έργο: «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση &
εκσυχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020» προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: 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 «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Β φάση για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 17.209,10 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη του από 2-6-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
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 21ο: 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
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Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
για την
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προστατευτικών Κρυστάλλων
Ασφαλείας στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού
δαπάνης 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 22ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια τηλεφωνικών
κέντρων στα κτίρια Ρετσίνα 45, Θηβών 50 και στο κτίριο της πρώην Εµπορικής Τράπεζας επί
της οδού Μακράς Στοάς», προϋπολογισµού δαπάνης 100.700,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 93,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της υπ΄
αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά στεφάνου).
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2150/2020, 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 25ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. Α 2092/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 11ο Τριµελές)
ΘΕΜΑ 26ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση τριακοσίων (300) κατεστραµµένων, µεταλλικών
κάδων απορριµµάτων µε ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιµώµενου βάρους
75 kg έκαστος, που βρίσκονται επί της οδού Ρετσίανας 45-47 καθώς και στο οικόπεδο του
Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81
ΘΕΜΑ 27ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση α) τριακοσίων (300) πράσινων πλαστικών κάδων
απορριµµάτων, χωρητικότητας 240 lt, β) εξήντα
(60) πράσινων πλαστικών κάδων
απορριµµάτων, χωρητικότητας 1.100 lt και γ) χιλίων (1000) πράσινων πλαστικών καπακιών
κατεστραµµένων από τους µεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, που βρίσκονται στην
αποθήκη Υλικών – Καυσίµων – Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π∆ 270/81.
ΘΕΜΑ 28ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) που φυλάσσονται στο χώρο
του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, καθώς και στην Αποθήκη της ∆/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , επί της οδού Ρετσίανας 45-47, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π∆ 270/81
ΘΕΜΑ 29ο: 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 εργασίας: «Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες –
Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων»,
προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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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).
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 Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
13. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
14. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
15. ∆/νση ∆ηµοσίας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
16. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
17. ∆/νση Πηροφορικής
18. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

