
               
                 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ           Πειραιάς  16 Ιουνίου  2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855           Αριθ. πρωτ. 554 / 28551   
 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. 

 
              

 27
η
 Έκτακτη  

(∆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 Πέµπτη  18/06/2020 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),   το άρθρο 60 παρ. 1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ 

68/Α/20-3-2020 ) και της µε αρ. 163 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) για 

κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

προκειµένου να µην διαταραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου και να διευκολυνθούν- 

επιταχυνθούν διαδικασίες διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την:  «Αγορά υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας των αιρετών του ∆ήµου Πειραιά»,  προϋπολογισµού δαπάνης 29.806,34 €  

πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  Έγκριση  µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους- 

αποτελεσµατικότητας τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια τηλεφωνικών 

κέντρων στα κτίρια Ρετσίνα 45, Θηβών 50 και στο κτίριο της πρώην Εµπορικής 

Τράπεζας επί της οδού Μακράς Στοάς», προϋπολογισµού δαπάνης 100.700,00  € πλέον 

Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Μετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε συστηµικό αριθµό 89938 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια»  από 

19-6-2020 στις 3-7-2020. 

 

              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                   ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

                     ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  



 2 
  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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 


