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

Πειραιάς, 07 ∆εκεµβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 56871 / 1167

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

58η 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 Παρασκευή
11/12/2020 και ώρα 11:00, σύµφωνα µε τα άρθρα 67 & 75 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, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 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 1ο: Αποδοχή ή µη της ∆΄ Κατανοµής επιχορήγησης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
σχολείων, ποσού ύψους 332.640,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 83378/1-12-2020 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α: Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ).
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας
στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών των εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά κατά του Covid-19»
(σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32Α περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει), ποσού 29.917,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6455.22
και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών – Υπηρεσιών για
τα έτη 2020-2021 του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση ή µη της µε αρ. 700/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στο ορισµό µελών
Επιτροπών: α) ∆ιενέργειας διαγωνισµών έως του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ
(συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των 20.000 ευρώ (απευθείας
αναθέσεων) προµηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων προµηθειών και υπηρεσιών έως του
ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών), ως προς την αντικατάσταση µελών της
Επιτροπής της ∆ιεύθυνσης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση ή µη της 701/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στη «Συγκρότηση
Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προµηθειών- υπηρεσιών», ως προς την
αντικατάσταση µελών της Επιτροπής παραλαβής της ∆/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προµήθεια οχηµάτων και λοιπών
οχηµάτων µέσω του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.
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ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1722/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ∆΄ Τριµελές).
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιορισµός ή µη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Πειραιά όπου δικάζεται αγωγή των δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας για
την καταβολή εξόδων κίνησης.
ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον διεθνή
ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής,
για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε
Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης
2.419.354,84 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 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 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια
«Προµήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», ως προς την ΟΜΑ∆Α Γ΄ (Εργαλεία –
Αναλώσιµα), προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 11ο: 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 Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄ ( Πλατεά
Προϊόντα) & Β΄ (Επιµήκη Προϊόντα), προϋπολογισµού δαπάνης 26.496,82 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της προµήθειας
«Προµήθεια ∆ικτύου Ζυγιστικών Συστηµάτων για την Προώθηση της ∆ιαλογής
Απορριµάτων µέσω ∆ιεξαγωγής Σχολικών Πρωταθληµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 13ο: 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 ∆ικτύου Ζυγιστικών
Συστηµάτων για την Προώθηση της ∆ιαλογής Απορριµάτων µέσω ∆ιεξαγωγής Σχολικών
Πρωταθληµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 14ο: 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 υπηρεσία: «Υπηρεσία Περιβαλλοντικής
Χωροθέτησης και Βελτιστοποίησης- Υπηρεσία Χωροθέτησης και Βελτιστοποίησης Θέσης
Κάδων Απορριµάτων στις κοινότητες Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ του ∆ήµου Πειραιά»,
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προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ 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
Τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα
Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών για την χρονική περίοδο 01-01-2021 έως 31-03-2021»
προϋπολογισµού δαπάνης 22.576,78 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 16ο: 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 την τιµή, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά
2.2020» προϋπολογισµού δαπάνης 322.071,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Οδοστρωµάτων και Πεζοδροµίων ανά το ∆ήµο
Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 1.290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισµού 80.500 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισµού 80.500 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων προσφυγής
διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προµήθεια και εγκατάσταση
προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών των εργαζοµένων του ∆ήµου
Πειραιά κατά του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32Α περ. β του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ποσού 29.917,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ., που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6455.22.
ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 22ο : Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της προµήθειας
«Προµήθεια απορριµατοφόρων οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων της καθαριότητας», µέσω
¨ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΥ ΙΙ¨ προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιµής για την προµήθεια «Προµήθεια απορριµατοφόρων οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων
της καθαριότητας», µέσω ¨ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΥ ΙΙ¨ προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
12. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης
13. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
14. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
15. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
16. ∆/νση κοινωνικών Υπηρεσιών & ∆ηµόσιας Υγείας
17. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
18. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού
19. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

