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Πειραιάς, 27 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. 21212/524

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

23η έκτακτη συνεδρίαση
με τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
Δημήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ,
Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος
Ιωάννης Μανωλάκου Διαμάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.
Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την
Παρασκευή 28–05-2021 και ώρα 9:00, 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. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.Α.1/27/οικ.
9413/2020 (Β΄1704), και την με αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
προκειμένου να διασφαλισθεί, ο έγκαιρος προγραμματισμός κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων
του Δήμου, η εύρυθμη συνέχιση συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών και η αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών υπηρεσιών του Δήμου.
ΘΕΜΑ 1ο: Ακύρωση της με αρ. 426/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση της
πραγματοποίησης της δαπάνης για την προμήθεια δεκατριών περιπτέρων με εγκατάσταση και
απεγκατάσταση για την γιορτή λουλουδιών του Δήμου Πειραιά που θα πραγματοποιηθεί στην
πλατεία Αλεξάνδρας από 2-6/6/2021 και στην εξειδίκευση της πίστωσης, λόγω λανθασμένης
εισήγησης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της διεξαγωγής της γιορτής λουλουδιών του Δήμου Πειραιά που θα
πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αλεξάνδρας από 2-6/6/2021 και εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ιεράρχηση αυτών κατά σειρά
προτεραιότητας.
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση της με αρ. 55/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση του 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και σύναψη της
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου συμβατικής δαπάνης 420.109,60 €
συμπεριλαμβανομένου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
ή μη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,
για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «Δαπάνες Προληπτικής Ιατρικής»
προϋπολογισμού δαπάνης 259.624,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 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, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το
έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)», προϋπολογισμού 24.274,19 € πλέον Φ.Π.Α
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκτέλεση της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.295,90 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη για τη
δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία
(ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 1.685.483,87 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη της πραγματοποίησης της προμήθειας: «Προμήθεια επικοινωνιακού
υλικού για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BSFS, στα πλαίσια εκδηλώσεων
για τις Ημέρες Θάλασσας» και εξειδίκευση πίστωσης
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και
δαπέδων παιδικών χαρών στην 5η Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράμματος "BE SECURE FEEL SECURE"», προϋπολογισμού δαπάνης 193.548,00€
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για
την υπηρεσία: « Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο
Πειραιά », προϋπολογισμού δαπάνης 2.014.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για διενέργεια ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έργο: «Αναβάθμιση Κτιριακών και
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του
έργου POP MACHINA», προϋπολογισμός 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Μπορείτε να ενημερωθείτε online στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο μας www.pireaus.gov.gr για τις
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στη θέση Ο Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή,
Συνεδριάσεις).
Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)
1.
2.
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16.

Πρόεδρο, μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Νομική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασμών
Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
Γραφείο Δημάρχου
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
Δ/νση Καθαριότητας &Ανακύκλωσης
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

