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

32η συνεδρίαση

Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ. 34614 / 675

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 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 6958/2020 απόφασης του 19ου Τµήµατος του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 2953/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τµήµα 11ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής
Κουµουνδούρου (Μικρολίµανο)» κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως την 17η Μαΐου 2021
(17/05/2021).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ∆εύτερου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου «Αστική
Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 3743/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 124,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά στεφάνων).
ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 2403/2020, ποσού
680,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ∆ΡΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, για απόκτηση στοιχείων
(Κτηµατογραφικά ∆ιαγράµµατα) από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά που αφορά την
χερσαία ζώνη του ΟΛΠ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του από 12-6-2020 Πρακτικού & του από 13-7-2020 Συµπληρωµατικού
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη ή µη 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.
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ΘΕΜΑ 9ο: Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της προµήθειας: «Προµήθεια ταϊστρώνποτιστρών 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, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 10ο: 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 µε βάση την τιµή, για την προµήθεια:
«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2020-2021»,
προϋπολογισµού δαπάνης 170.964,75 € πλέον ΦΠΑ (148.665 πλέον ΦΠΑ + δικαίωµα
προαίρεσης 15% ήτοι 22.299,75 πλέον ΦΠΑ 13%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 11ο: 5η Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.227,19€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 290/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αναµνηστικά δώρα).
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6731.03 του ποσού των 558.106,16 € ως έκτακτη επιχορήγηση έτους 2020, στις Σχολικές
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη επειγουσών αναγκών επισκευής των Σχολικών Κτιρίων.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο «Natural Based
Solutions in European Cities: Pollinators as diversity mechanism» και ακρωνύµιο «LIFE
PoNBSity», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα LIFE».
ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση υποβολής παραδοτέων: της ηµέρας υλοποίησης του Demo day καθώς και
των Α.3.4, Β.1.1, Β.1.2 της σύµβασης µε τίτλο: «Υπηρεσίες σχεδιασµού και υλοποίησης
∆ιαγωνισµού καινοτοµίας BluegrowthPiraeus».
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
δηµόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, 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 17ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 2784/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τµήµα 5ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,
για την εκτέλεση της µελέτης: «∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες
κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο
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χώρο» προϋπολογισµού 153.022,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη του από 7-5-2020 Πρακτικού και της από 15-7-2020 Γνωµοδότησης
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 20ο : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Προµήθεια βιβλίων & εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2020»,
προϋπολογισµού δαπάνης 24.224,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 21ο : Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της προµήθειας: «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, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια Ελαστικών – Αεροθαλάµων
Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 209.878,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει..
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια Ελαστικών
– Αεροθαλάµων Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 209.878,00 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή µη Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Για µίσθωση
αυτοκινούµενης αερόσφαιρας κρουστικής ή περιστροφικής µε πιστολέτο των 24 kg µαζί µε
χειριστή, για ηµερήσια απασχόληση οκτώ ωρών εργασίας».
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή µη παράτασης υποβολής παραδοτέων ΠΠΒ.9_5 και ΠΠΒ.9_6 έως 21-102020 και ΠΠΒ.10_3 έως 21-11-2020 της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της αναδόχου
εταιρείας Planet Α.Ε µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για την
Γαλάζια Ανάπτυξη»

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 Οδοποιίας – Αποχ/σης
10. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
11. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
13. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης
14. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
15. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
16. ∆/νση ∆ιοίκησης
17. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
18. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

