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                  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς,  30 Οκτωβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 50678 / 1025 

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. 

  

 50
η
 συνεδρίαση  

µε τηλεδιάσκεψη 

                                                       

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

   

  Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 3/11/2020 

και ώρα 11:30, σύµφωνα µε το άρθρο  67 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020 και 

163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια 

αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο 

του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση  µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά 

µελών Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης τρίτης ηλικίας» προϋπολογισµού δαπάνης 88.000 € 

πλέον Φ.Π.Α (µε πρόβλεψη παράτασης προθεσµίας σύµβασης για το οικονοµικό έτος 2022), 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια υλικών αυτόµατης 

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

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη ή µη 

προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, για την 

υπηρεσία «Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά» ¨ΟΠΣ 5044797¨ στο πλαίσιο της Πράξης 
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«Αξιοποίηση και Ψηφιακή- ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των 

Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, 

∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020, προϋπολογισµού δαπάνης 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: 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, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της προµήθειας «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 360.222,10 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη του από 13-10-2020 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για 

τις ανάγκες α) των υπηρεσιών του ∆ήµου, β) του έργου «Εναρµόνιση οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής» και γ) του έργου GRESS», προϋπολογισµού δαπάνης  49.224,49  € 

πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του από 24/9/2020 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 υπηρεσία: «Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Εκτύπωσης για τον στόλο των 

εκτυπωτών του ∆ήµου Πειραιά 2020-2022», προϋπολογισµού δαπάνης  60.000,00  € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 7
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 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη 

Συντήρηση και επισκευή των Μηχανηµάτων και Οχηµάτων του ∆ήµου», προϋπολογισµού 

δαπάνης 48.563,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής, για το έργο:  «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση & εκσυγχρονισµός αθλητικών 

εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020» προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 : Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης του εορτασµού του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. 

Σπυρίδωνος που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2020 και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη συνοπτικού διαγωνισµού 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια 

αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων ετών 2020-2021», 

προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016.  
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ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη ή 

µη προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δέντρων» προϋπολογισµού δαπάνης 

125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Συζήτηση σχετικά µε το φανερό  προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, που αφορά στην 

εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ1) που βρίσκεται επί της οδού 

Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο συνολικής καθαρής  

επιφανείας 61,26 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 122,97 τ.µ. (υπόγειο 88,56 τ.µ. και πατάρι 34,41 

τ.µ.) 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 : Συζήτηση σχετικά µε το δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, που 

αφορά στη µίσθωση δύο ακινήτων, για τη στέγαση δύο βρεφονηπιακών Σταθµών στην Α΄& 

Β΄ ∆ηµοτική Κοινότητα Πειραιά, αντίστοιχα. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για το έργο:  «Επισκευή και Συντήρηση των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού 

600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 : Αποδοχή ή µη της δωρεάς της εταιρείας « MediOne - Medical Center » και 

του Ιατρού Εργασίας, σχετικά µε τις ιατρικές εξετάσεις που αναφέρονται στην 

ΚΥΑ 43726/2019. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
 : Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως 

ισχύει, από το σύνολο των είκοσι (20) εγκριθεισών συµβάσεων. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 : Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ΄αριθµ. Α5074/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
 : Άσκηση ή µη έφεσης ενώπιον του Σ.Τ.Ε. κατά των υπ΄αριθµ.: 

             Α) Α158/2018, Α151/2018, Α152/2018, Α157?2018 αποφάσεων του Α2 Ακυρωτικού Εφετείου 

Πειραιά. 

             Β) Α103/2018, Α104/2018, Α105/2018, Α263/2018, Α264/2018, Α265/2018, Α98/2018, 

Α99/2018 αποφάσεων του Α1 Ακυρωτικού Εφετείου Πειραιά. 

             Γ) Α32/2017, Α33/2017, Α35/2017, Α36/2017, Α37/2017, Α38/2017, Α207/2017, Α365/2017 

και Α366/2017 αποφάσεων του Α3 Ακυρωτικού Εφετείου  

 

ΘΕΜΑ 19
ο
 : Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020- καθορισµός 

προσόντων. 
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ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή έως 19-11-2020, της εταιρείας «AIGLON 

Α.Ε.», που αφορά στον δηµόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε α/α συστήµατος 

95967, 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, 

                                                                   

                                                                               Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    

                                                                                  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

                ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

        

  

           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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

12. ∆/νση Πληροφορικής 

13. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης  

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

15. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

16. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

17. ∆/νση ∆ιοίκησης 

                                                                           

 


