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

Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 39730 / 976

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

40η έκτακτη συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος
Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.
Καλείστε στην έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη,
την Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 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,
προκειµένου να επιταχυνθούν διαγωνιστικές διαδικασίες χρηµατοδοτούµενων έργων και
προµηθειών που αφορούν µέτρα αντιµετώπισης και εξάπλωσης του Covid-19.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού έκτακτης ανάγκης
(Φάση Ι΄) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 4782/2021) και εξειδίκευση της
πίστωσης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια µηχανηµάτων καθαρισµού αέρα για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του
επιπολασµού Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 3ο: 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 υπηρεσία µε τίτλο:
«Ψεκασµός - καταπολέµηση των Ασιατικών κουνουπιών Τίγρης (Aedes Stegomyia
albopictus) και των κουνουπιών του Νείλου (Culex Pipiens), των προνυµφών και των
τέλειων εντόµων εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 33.500,00
€ πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
απόρριψη προσφορών συµµετεχόντων που δεν προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής
στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρµογή του
υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και Παξών στο Π.∆.
99/2017- Στατική ενίσχυση» προϋπολογισµού 1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην απόρριψη
προσφορών συµµετεχόντων που δεν προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», προϋπολογισµού 868.528,00 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην απόρριψη
προσφορών συµµετεχόντων που δεν προσκόµισαν εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρµογή του
υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθµού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.∆.
99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του µε την προσθήκη ορόφων» προϋπολογισµού
1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή µη
προσωρινού αναδόχου, στο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
προµήθεια: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης “Υπηρεσία προώθησης του Ευρωπαϊκού
έργου Be Secure Feel Secure και κατασκευή ενηµερωτικού και διαφηµιστικού υλικού” και
εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη 3ης παράτασης εργασιών, για το έργο : «Εργασίες κατεδάφισης και λήψης
µέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών»,
κατά ένα (1) µήνα, δηλαδή µέχρι την 15/11/2021.
ΘΕΜΑ 10ο :α) 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 self test αντιγόνου για τις ανάγκες των τροφίµων (γυναίκες και
προστατευόµενα παιδιά) του Ξενώνα Κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά, στα
πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 7.000 €
Φ.Π.Α. (0%), β) Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης
αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).
.
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ΘΕΜΑ 11ο: α) 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 Υγειονοµικού Υλικού έκτακτης ανάγκης (Φάση Ι΄) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 98.889,30 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, β) β) Συγκρότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2
του Ν. 4782/2021).
ΘΕΜΑ 12ο: α) 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 µηχανηµάτων καθαρισµού αέρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του επιπολασµού Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 27.180,55 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, β) Συγκρότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2
του Ν. 4782/2021).
ΘΕΜΑ 13ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 70,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, για την πληρωµή παραβόλου στον ∆ικηγορικό
Σύλλογο Πειραιά, µε χρέωση στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ.

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)
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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης
∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

