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         ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                  Πειραιάς,   3 ∆εκεµβρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 1149 / 56513 

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. 

57
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 4/12/2020 και ώρα 10:30, 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, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 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
: Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση σύµφωνα µε το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των όρων προσφυγής 

διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  για την υπηρεσία µε τίτλο: «Παράδοση 

κατ’ οίκον τροφίµων, ειδών οικιακού καθαρισµού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα 

παράσχει η υπηρεσία µας σε 303 δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και 

1.177 διατακτικών τροφίµων ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων σε δικαιούχους εντός 

του ∆ήµου Πειραιά µέσα σε 1 µήνα από την έναρξη του έργου», προϋπολογισµού δαπάνης 

14.800,00 € πλέον ΦΠΑ .  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου παράδοσης οχήµατος (ΟΜΑ∆Α ∆΄ : Φορτηγό µε 

Υδραυλική πόρτα Ανύψωσης και Γερανό) σύµφωνα µε την από 02-06-2020 σύµβαση, µεταξύ 

του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE ΕΠΕ», κατά τρεις (3) µήνες. 
 
ΘΕΜΑ 3

ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 99,20 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ΄ αριθµ. 88/3-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια στεφανιών). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:  Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 3.422,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 141/26-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (δράσεις για τους 

εορτασµούς Παγκόσµιων Ηµερών). 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Ακύρωση ή µη και διαγραφή οφειλών υπόχρεων, µε κωδικούς συναλλασσοµένων 820228, 

820206 και 820209, για την καταβολή αποζηµίωσης ως παρόδιων ιδιοκτητών από την µε 

αριθµ. 3/2004 πράξη αναλογισµού επί των οδών Φλωρίνης και Ορθ. Αρµενικής Εκκλησίας, 

λόγω των αλλαγών που προέκυψαν από τον έλεγχο στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία σχετικά µε 
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τα πρόσωπα και τα αναλογούντα ποσά των ιδιοκτητών από το Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – 

Π.Ε.Α. και τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 

και στη συνέχεια βεβαίωση εκ νέου στα ορθά στοιχεία των ιδιοκτητών και των νέων ποσών της 

αποζηµίωσης. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
:  Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.190,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 811/18-11-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Υπηρεσία 

φωταγώγησης τοπόσηµου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “ Be Secure Feeil Secure 

(UIA)”). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη της υποβολής  λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός  Αυγούστου  έτους 2020. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Συµβιβαστική ή µη επίλυση µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας «ΘΩΜΑΣ 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που αφορά την υπ’ αριθµό 269/2018 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
:  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.329,29 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας 

ΧΙΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ, για την προπληρωµή νέας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Λ. 

Ειρήνης και Καραϊσκάκη, που θα εξυπηρετεί υπογειοποιηµένους κάδους. 

 

 

                                                             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. Γραφείο ∆ηµάρχου 

10.  ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

11. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

14. ∆/νση Πληροφορικής 

15. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

16. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 


