
                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 11  Ιουνίου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ.  23512 / 583   

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. 

 

25
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 

15/06/2021 και ώρα 12:00, 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 1
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς πολυσυστηµικού 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», 

προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή,  για την προµήθεια: Κάδων απορριµµάτων Ανατρεπόµενων, 

Κυλιόµενων Πλαστικών 1.100 lt & 240lt και Επικαθήµενων Κάδων Απορριµµάτων» 

συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 984.300 € πλέον ΦΠΑ (656.200 € πλέον ΦΠΑ+ 

δικαίωµα προαίρεσης 328.100 € πλέον ΦΠΑ),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για 

την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση Κτιριακών και Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» 

προϋπολογισµού δαπάνης 290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 4
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 

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 483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α. και αποδοχή της 

σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των αιτούµενων αιτιολογήσεων των 

υψηλών ποσοστών έκπτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο: 

«Προµήθεια και διανοµή 400.000 τµχ Μασκών µιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης 

των εργαζοµένων  και των Πολιτών του ∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας 

κατά  της πανδηµίας του Covid-19, Φάση Γ»,  προϋπολογισµού δαπάνης 82.080,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού µε 

κριτήριο µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή,  για την προµήθεια “Προµήθεια επίπλων & σκευών για τις 

Υπηρεσίας του ∆ήµου», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 38.870,00 € πλέον ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 

4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων 

διαπραγµάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο: «Εγγύηση καλής λειτουργίας, Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη του 

λογισµικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και αγορά επιπλέον 

αδειών», προϋπολογισµού δαπάνης 23.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων 

διαπραγµάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο: «Άδειες χρήσης, Συντήρηση και Υποστήριξη των εγκατεστηµένων στο 

∆ήµο Πειραιά Εφαρµογών 1) Νοιάζοµαι και 2) PreSchool Web», προϋπολογισµού δαπάνης 

21.900,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κου Βοϊδονικόλα Σταύρου 

ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 05/07/2021, 

ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 40 του Ν. 4735/2020 σε 

συνδυασµό µε το αρ. 52 του Ν. 4674/2020. 

 

 

                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        

                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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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 ∆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 Πληροφορικής 

10. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

12. ∆/νση ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

 

 

 

 

 


