
    

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  31 Μαρτίου  2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855           Αριθ. πρωτ. 17045/339 

 e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, 

Μπουρδάκου Κυριακή. 
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η
 ∆ιά Περιφοράς συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, 

Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης 

Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, 

Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν 

Χαρουτιούν. 

 

 

  Καλείστε σε ‘δια περιφοράς’ έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, την  1/04/2020 και ώρα 9:00, 

σύµφωνα µε το άρθρο  67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 )   

«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» και το άρθρο 60 παρ. 1 

της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020 ) «Κατεπείγοντα 

µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», για κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που ανέκυψαν, προκειµένου αφενός να 

µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου, αφετέρου να τηρηθούν οι προβλεπόµενες 

προθεσµίες διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : 2

η
 Μερική αναµόρφωση προϋπολογισµού 2020 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών του 

∆ιαγωνισµού: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 6.100.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α 64.6142.36 

των ετών 2020-2023,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

  

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στο 

συνοπτικό διαγωνισµό για την: «Προµήθεια  τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά 

αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του 

Πάσχα του 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 53.00,00 € πλέον Φ.Π.Α. (13%) σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την υπηρεσία µε τίτλο 

«Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Α φάση για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19».  

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: 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 

υπηρεσία µε τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Α φάση για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του 

Covid-19» 

 

 

     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. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

 


