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44η έκτακτη συνεδρίαση

Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 45867 / 892

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 κατεπείγουσα, έκτακτη, συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 12:00 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: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνον βάσει τιµής, για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες
των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας
Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, τα σχ. έτη 20202021 και 2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της
λήψης της µε αρ. 610/2020 απόφασης της Ο.Ε..
ΘΕΜΑ 2ο: Συµµόρφωση στην µε αρ. 1173/2020 απόφαση του 7ΟΥ Κλιµακίου της Α.Ε.Π.Π.
(Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία γίνεται δεκτή η
προσφυγή της εταιρείας «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», και ακυρώνει την µε αρ. 492/2020 απόφαση της Ο.Ε.,
σχετικά µε τον προσωρινό ανάδοχο στον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφαλιστική κάλυψη
κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τρία έτη (από 15/10/2020),
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 850.500 € (790.500 € πλέον δικαιώµατος
προαίρεσης 60.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
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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 ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
10. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών

