
     

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                         Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855            Αρ. Πρωτ.  30890 / 600  

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

 

 29
η
 συνεδρίαση 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 

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 

Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Ακύρωση της 302/2020 απόφασης της Ο.Ε. , λόγω καθυστέρησης στον ορισµό µέλους του 

Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1

ου
 ΑΠΕ) για το έργο 

«∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.». 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση 1

ου
 Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της εργασίας «Καθαρισµός Φρεατίων 

Υδροσυλλογής ΑΑΕ 6/2017». 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προµήθεια «Προµήθεια εγκατάστασης, 

επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά»  

προϋπολογισµού  209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Έγκριση παράτασης της µελέτης: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης» 

για τη συνολική προθεσµία έως 31-12-2020 και για την υποβολή του επόµενου σταδίου της 

µελέτης µέχρι 10-09-2020. 

 

ΘΕΜΑ 6
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, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

τιµής για την παροχή υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου 

Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση 

ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00€  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

του Μιλτιάδη, που αφορά τροχαίο ατύχηµα επί της οδού Βασιλικών και Χρυσοστόµου 

Σµύρνης στ Καµίνια την 27-7-2019 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας KHACHIAN IRYNA  για 

ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, επί της οδού Σαµψούντος 20,  από πτώση σε  

λακκούβα στο οδόστρωµα 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Νταουντάκη Γεωργίου  για 

ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου στη συµβολή της µε 

την οδό Νικηταρά,  από πτώση σε  λακκούβα στο οδόστρωµα 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, για έγκριση 

παρεχόµενης υπηρεσίας για δηµοσίευση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων για τις δράσεις του 

∆ήµου Πειραιά στο τεύχος του περιοδικού irunmag της υπ’ 92/3-2-2020 απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

τιµής, 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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη του από 12-6-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  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, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια: «Προµήθεια και εγκατάσταση υλικών 

εξοπλισµού σιντριβανιών έτους 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 169.008,00 € πλέον 

ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα 

από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

ασφαλτοµίγµατος Α265 (ΑΣ 20) και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 

25 Kgr για την αποκατάσταση των φθορών οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµ. διαµερίσµατα 

του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 35.732,00 €  πλέον ΦΠΑ,  

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

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της υπηρεσίας «Ευφυής 

ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την 

καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και 

κοινωνικών πολιτικών» "ΟΠΣ 5045546" στο πλαίσιο  της Πράξης : «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ 

υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του 

Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη 
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Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της 

ΟΧΕ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση  µελέτης και κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της υπηρεσίας «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρµα 

∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, 

τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» "ΟΠΣ 

5045546" στο πλαίσιο  της Πράξης : «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την 

ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις 

Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της ΟΧΕ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  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. 

. 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια υλικών 

αυτόµατης άρδευσης» προϋπολογισµού δαπάνης 59.823,00  € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις 

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

 

                                                                                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.  
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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 Περιβάλλοντος & Πράσινου 

10. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

11. ∆/νση Πληροφορικής 

12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

13. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

15. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

16. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

 

  

 

 

 

 


