
`                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                        Ως προς την ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης 

 

                  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 979 / 47991 

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. 

  

 48
η
 έκτακτη συνεδρίαση  

 

                                                       Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

   

  Σας καλούµε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την Πέµπτη 

15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, 

σύµφωνα µε τα άρθρα  67 παρ. 5 και 167 παρ. 1 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), της 

µε αρ. 163 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και του µε αρ. 60249/22-9-2020 

εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., για κατεπείγουσα συζήτηση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω 

της άµεσης ανάγκης λήψης σχετικών αποφάσεων, που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 7
η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2020.  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση κανονισµού επιβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου 

Πειραιά, έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην παράδοση – εκποίηση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους 

κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) σε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 

270/81. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Παράταση ή µη του Συµβατικού χρόνου του έργου, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

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

κατά ένα (1) µήνα, έως 19-11-2020. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Παράταση ή µη της συµβατικής προθεσµίας της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», συµβατικής δαπάνης 

48.378,00 ευρώ, µέχρι 3-11-2020. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση παράστασης δικηγόρου του ∆ήµου µας κατά την δικάσιµο της 11-11-2020, 

ενώπιον του Αρείου Πάγου προς συζήτηση ποινικής Αναίρεσης ασκηθείσης υπό του Αριστ. 

Φλώρου, κατά της υπ΄αριθµ. 2034/2019 απόφασης του Α΄ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας 

τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω 

διατακτικών, εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2020, προϋπολογισµού δαπάνης 

53.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 : Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που έγινε στις 29/7/2020 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός των 

διοικητικών ορίων  της Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα στην 

περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Αγ. ∆ιονυσίου, Θ. 

Ρετσίνα, Παπαστράτου, Βασιλαδίου, Μακρών τειχών, ∆. Οµ. Σκυλίτση, Μπιζανίου, 

Τσακάλωφ, Νέστωρος, ∆εξίπου, Μίνωος, Λ. Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου µέχρι 

συναντήσεως της Ακτής Κουµουνδούρου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταστέγαση των συστεγαζόµενων Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και 6
ου

 ΕΠΑΛ Πειραιά,  

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
 : Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της 2261/2020 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφτείου 

Αθηνών (Τµήµα 7
ο
 Μονοµελές). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 :α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα 

∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, µε Κωδικό PIR021/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4330 

Έκδοση 1/10) και µε αρ. πρωτ. 43392/331/14-09-2020, µε αντικείµενο την «Υποστήριξη για τη 

δηµιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Οικονοµία 

(ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά, β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του 

∆ηµάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της 

πρότασης και δ) Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Συγκρότηση Επιτροπών: α) ∆ιενέργειας διαγωνισµών έως του ποσού των 60.000 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των 20.000 ευρώ 

(απευθείας αναθέσεων) προµηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων προµηθειών και 

υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
 : Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προµηθειών- υπηρεσιών. 

 

                                              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). 
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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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Προσόδων - Εµπορίου 

12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

13. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

15. ∆/νση ∆ιοίκησης 

16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

 

 

                                                                           

 


