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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 19 / 351

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

2η 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 08/01/2021 και ώρα 13:30, 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,
προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου:
ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 45.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6621 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της υπαλλήλου µας
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 57,31 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6621 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την εκµίσθωση ετήσιας γραµµατοθυρίδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Μετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης προσφορών, για τις 05-02-2021, του
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας
«Προµήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων ετών
2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α., λόγω συνέχισης της
απεργίας των µηχανικών του ∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ).
ΘΕΜΑ 4ο: Μετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης (του
οικονοµικού φορέα «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕΕΒΕ»), για τις 05-02-2021, του συνοπτικού διαγωνισµού,
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος
Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr για τις φθορές
οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2020-2021»
προϋπολογισµού δαπάνης 35.732,00 € πλέον Φ.Π.Α., σε σχέση µε την ΟΜΑ∆Α Β΄ (έτοιµο
ψυχρό ασφαλτόµιγµα σε πλαστικούς κάδους 25kgr) λόγω συνέχισης της απεργίας των
µηχανικών του ∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ).
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της πρόσληψης εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης
έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω
της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2190/1994 και τις όµοιες του άρθρου 212 του
ν. 3584/2007 όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ
214/Α/6-11-2020), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ε΄) για τις
ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη της προµήθειας «Προµήθεια και διανοµή 100.000 τµχ. Μασκών µιας
χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του ∆ήµου
Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας κατά της πανδηµίας του Covid-19, Φάση Β»
(σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.
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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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Πληροφορικής

