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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
871.

Αποδοχή 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).

872.

Έγκριση 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.

873.

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών –
Υπηρεσιών για τα έτη 2020-2021 του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ.

874.

Τροποποίηση 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.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση ή µη της 701/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στη
«Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προµηθειώνυπηρεσιών», ως προς την αντικατάσταση µελών της Επιτροπής παραλαβής της
∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
875.

Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προµήθεια οχηµάτων και
λοιπών οχηµάτων µέσω του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.

876.

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1722/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ∆΄ Τριµελές).

877.

Ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου, στο ∆ικηγόρο κο Ελευθέριο Θ.
Καουτσκή, στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά όπου δικάζεται αγωγή των
δικηγόρων της Νοµικής Υπηρεσίας για την καταβολή εξόδων κίνησης.

878.

Έγκριση 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).
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879.

Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
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΄ στον οικονοµικό φορέα «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΒΕΕ», προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

880.

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.

881.

Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της
προµήθειας «Προµήθεια ∆ικτύου Ζυγιστικών Συστηµάτων για την Προώθηση
της ∆ιαλογής Απορριµµάτων µέσω ∆ιεξαγωγής Σχολικών Πρωταθληµάτων»,
προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

882.

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
Απορριµµάτων µέσω ∆ιεξαγωγής Σχολικών Πρωταθληµάτων», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

883.

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», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

884.

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.

885.

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
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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.
886.

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.

887.

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.

888.

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.

889.

Έγκριση 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.

890.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

891.

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.

892.

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
απορριµµατοφόρων 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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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
893.

Έγκριση της υποβολής λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Σεπτεµβρίου έτους
2020.

894.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στη
διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου
32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υπηρεσία µε
τίτλο «∆ράση Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών του ∆ήµου
Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας κα την εφαρµογή των µέτρων
πρόληψης κατά της πανδηµίας του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης
35.300,00 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία «CONCEPT GIFT COMMUNICATION
A.E.».

895.

Κατανοµή ποσού 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα
ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως ∆΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2020, στις
Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των σχολείων και εξειδίκευση πίστωσης.

896.

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, για την υπηρεσία µε τίτλο: «Παράδοση κατ’ οίκον
τροφίµων, ειδών οικιακού καθαρισµού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα
παράσχει η υπηρεσία µας σε 303 δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
καθώς και 1.177 διατακτικών τροφίµων ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων
σε δικαιούχους εντός του ∆ήµου Πειραιά µέσα σε 1 µήνα από την έναρξη του
έργου», προϋπολογισµού δαπάνης 14.800,00 € πλέον ΦΠΑ., ύστερα από τη λήψη
του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία «SALAS INTER.
GROUP ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ A.E.».

897.

Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, 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.,
λόγω απεργίας των µηχανικών του ∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ)
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