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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
323.

Αποδοχή ∆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.

324.

Αποδοχή ∆ωρεάς εκατό (100) κιλών ξηράς τροφής για αδέσποτα ζώα του ∆ήµου
Πειραιά από την κα Χριστίνα Σταµατάκου MarketNews.gr.

325.

Έγκριση 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.

326.

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.).

327.

Έγκριση της υποβολής λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Φεβρουαρίου έτους
2020.

328.

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.

329.

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.

330.

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.

331.

Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
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, στην εταιρεία
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

332.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
της εταιρείας ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΠΕ, ως
προσωρινής 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
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Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού δαπάνης 119.801,60€ συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
333.

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.

334.

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.

335.

Άσκηση πρόσθετης παρέµβασης υπέρ της υπό εκκαθάριση ∆ΕΠΕΠ και κατά της
Αλίκης Τσιµάκου, πρώην εργαζόµενης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.

336.

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.

337.

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

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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».
338.

Έγκριση 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
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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.
339.

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.

340.

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.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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 την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
341.

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).

342.

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
τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Κοινότητες).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
343.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών
κτιρίων και Βρεφονηπιακών σταθµών ΑΑΕ 1/2019» προϋπολογισµού δαπάνης
403.225,81 € πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

344.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
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κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την: «Προµήθεια Μηχανήµατος
Έργου του ∆ήµου Πειραιά (αποφρακτικού)»,
προϋπολογισµού δαπάνης
241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
345.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια
Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου Πειραιά (αποφρακτικού)», προϋπολογισµού δαπάνης
241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

346.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού που
αφορά στην παράδοση – εκποίηση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου
ζωής (ΟΤΚΖ) σε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π∆ 270/81.

347.

Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 2.914,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, που
αφορά τις δράσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας (141/26-2-2020
απόφαση της Ο.Ε.).
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