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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

39η έκτακτη συνεδρίαση

Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 42219 / 827

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 στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα
γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 και του άρ. 75 παρ. 6
του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Ακύρωση της 550/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την συγκρότηση Επιτροπής
∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευές και ανακατασκευές µονώσεων σε σχολικά
κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2020», προϋπολογισµού 399.995,67€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευές και ανακατασκευές
µονώσεων σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2020», προϋπολογισµού 399.995,67€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής συνολικού ποσού 1.685,16 ευρώ από πρόστιµο κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου το οποίο δεν εξοφλήθηκε µέσω της εφάπαξ ρύθµισης διότι το κεφάλαιο
καταβλήθηκε στο ποσό των 985,50 ευρώ αντί του ποσού των 985,50 ευρώ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 4ο: Συµµόρφωση στις µε αρ. 998 και 999/2020 αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), µε τις οποίες η ΑΕΠΠ δέχεται :
α) εν µέρει την προσφυγή της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ κατά της 394/2020 απόφασης της Ο.Ε., κατά το µέρος που η αναθέτουσα
απέρριψε την προσφορά για τις οµάδες ∆΄ και Ε΄
β) την προσφυγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ.
ΕΞΑΓ. Α.Ε. κατά της 394/2020 απόφασης της Ο.Ε., κατά το µέρος που η αναθέτουσα
απέρριψε την προσφορά για τις οµάδες Α΄, Β΄, ∆΄ και Ε΄
και ακυρώνει την µε αρ. 394/2020 απόφαση της Ο.Ε. κατά τα µέρη αυτά, στον διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «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
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2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τον προτεινόµενο εξώδικο συµβιβασµό, για το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «Χ. Θεοδόσης ΑΕΒΕ»,
ύστερα από την λήψη της 347/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη της 2ης αναµόρφωσης του τακτικού προϋπολογισµού του Οργανισµού
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» , έτους 2020.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της 606/2020 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά στην µετάθεση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την: «Προµήθεια Μηχανήµατος Έργου για
τον ∆ήµο Πειραιά (Σύνθετου Αποφρακτικού)», προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις 10/9/20
και ώρα 16:00 στις 21/9/20 και ώρα 16:00.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των
Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» στο πλαίσιο της πράξης «∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των
Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της
Κοινωνικής Ένταξης- Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική
Πρόσβαση των Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της
Φτώχειας και ∆ιακρίσεων- ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», και χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050), προϋπολογισµού δαπάνης
3.000.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ 2.419.354,84 ευρώΦΠΑ 580.645,16 ευρώ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 27 της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και Κινητών
Πραγµάτων για την περισυλλογή και περαιτέρω διαχείριση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
(ΟΚΤΖ).
ΘΕΜΑ 10ο : Ματαίωση της διαδικασίας σχετικά µε την τροποποίηση της σύµβασης (σχετ. 206/2020
απόφαση της Ο.Ε.) του ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια:
«Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240
λίτρων και επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, 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
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να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις,
προς
καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.

αποφυγή

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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
11. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
12. ∆/νση ∆ιοίκησης
13. Ο.Π.Α.Ν.
14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

