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                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς,  29 Ιουλίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 712 / 36709 

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. 

             34
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  30 Ιουλίου 2020 και ώρα 

11:30, 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
: Παράταση ή µη του συµβατικού χρόνου του έργου, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 2/2017» 

έως 19-10-2020, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

 

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

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευές και 

ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 

322.071,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών 

κτιρίων ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 322.071,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγκριση ή µη παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας διαγωνισµού για το έργο 

«Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, 

την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών 

αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών». 
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ΘΕΜΑ 5
ο
 «Αποδοχή ή µη της δωρεάς, από το Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), η 

οποία θα διατεθεί µε την προµήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία µε 

την Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) ,ύψους 19.240,21ευρώ, όπως αντιστοιχεί στο ∆ήµο 

µας σύµφωνα µε τον Πίνακα Α΄, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου µας, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράµµατος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί από τις 

συνέπειες του COVID-19,σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του 

Ν.4623/2019(άρθρο 3, παρ.1, περ. και «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής». 

    

                                                                                                                       

                                                                                       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  Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

10. ∆/νση Πληροφορικής 

11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 


