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                  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς,  12 Νοεµβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 52917 / 1064 

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. 

  

53
η
 έκτακτη συνεδρίαση  

       µε τηλεδιάσκεψη                

                                    

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος 

Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

 

    Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 11:30, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, 

τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως 

τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 

1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: ∆ιενέργεια κληρώσεως και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου:  «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία 

του ∆ήµου Πειραιά (1.2020)» προϋπολογισµού 806.422,83 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: ∆ιενέργεια κληρώσεως και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Κλειστών Γυµναστηρίων του ∆ήµου 

Πειραιά» προϋπολογισµού 806.423,31 πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη της υποβολής λογαριασµού εσόδων - εξόδων µηνός Ιουνίου έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη του 2

ου
 Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της Εργασιών: «Καθαρισµός 

Φρεατίων Υδροσυλλογής ΑΑΕ 6/2017» συµβατικής δαπάνης 132.278,25 € πλέον Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη του 2

ου
  ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα 

σχολεία του ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 26
η
 Ιανουαρίου 2021 

(26/01/2021). 

 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Αποδοχή ή µη της ΙΑ΄ Κατανοµής ΚΑΠ ποσού ύψους 1.433.560,78€ βάσει της απόφασης 

µε αρ. 74303/2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9Μ8Ξ46ΜΤΛ6-25Λ). 
 

ΘΕΜΑ 8
ο 

: Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνιση προτοµής του 

«Νίκου Καββαδία» προϋπολογισµού δαπάνης 34.844,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την µε 

αρ. 32128/Κ.∆. 17/31-5-1973 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις 

µετέπειτα τροποποιητικές διατάξεις σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της µε αριθ. 26804/2011 

απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. 22186 απόφαση, της µε αριθ. 

37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

και του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 16.926,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 420/22-7-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ιοργάνωση 

εκδηλώσεων- Θερµοπύλες- Ναυµαχία Σαλαµίνας 2020). 

 
ΘΕΜΑ 10

ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3524/2020, ποσού 

150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 712/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου 
µας ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ και αφορά έκτακτες δαπάνες της Νοµικής Υπηρεσίας   
(έξοδα αποστολής δικαστικών επιδόσεων, φωτοτυπίες εντός δικαστηρίων κλπ). 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα του υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΧΙΟΝΙ∆Η, για την προπληρωµή νέας παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας επί των οδών 

Αφεντούλη και Καλλιγά. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης της Προγραµµατικής 

Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για το έργο 

«Ανακατασκευή Ασφαλτικών και Λοιπών Οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο «Κέντρο Στήριξης 

της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά». 

 

 

                                                                               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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

13. ∆/νση Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρολογικού 

14. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

15. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

                                                                           

 


