
               
                 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  8 Μαίου  2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855           Αριθ. πρωτ. 20419 / 440             
 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 ∆ευτέρα  11/05/2020 και 

ώρα 10:00, 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 

προκειµένου αφενός να µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου, αφετέρου να τηρηθούν 

οι προβλεπόµενες προθεσµίες διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης για την Προµήθεια «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού, 

οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών», κατά έξι (6) µήνες, δηλαδή έως 2-1-2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης για την Προµήθεια «Προµήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Πειραιά», κατά τέσσερις (4) 

µήνες, δηλαδή έως 30/9/2020. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης περαίωσης του έργου «Αναβάθµιση κλειστού 

συγκροτήµατος Γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά», χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου, κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 28-7-2020. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

για την υπηρεσία: «Ψηφιακή Πύλη στον Πολιτισµό» ΟΠΣ 5041957 στο πλαίσιο της Πράξης: 

Αξιοποίηση και Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των 

Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, 

∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020». 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύµβασης της «Μίσθωσης 

µηχανολογικού εξοπλισµού για κλάδευση υψηλόκορµων δέντρων», κατά πέντε (5) 

ηµερολογιακούς µήνες και είκοσι πέντε (25) ηµέρες, δηλαδή µέχρι 31-12-2020 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση 

Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή 

έως 26/8/2020. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών της εργασίας «Καθαρισµός Φρεατίων 

Υδροσυλλογής, Α.Α.Ε. 6/2017», έως 31-12-2020. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης σύµβασης παροχής υπηρεσίας «Ανάθεση σύµβασης 

υποστήριξης- ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά έτους 2019- 2020 και εξορθολογισµός µητρώου οφειλετών», κατά δύο (2) 

µήνες, δηλαδή έως 15-7-2020. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη 4

ης
 παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Κων/νου Μωϋσίδη, έως τις 15-5-2020, προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2019  προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € πλέον Φ.ΠΑ. σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. 103, παρ. 2). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. 

 

        

              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 Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ 

10. ∆/νση Πληροφορικής 

11. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

12. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης  

13. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

           

 


