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            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                Πειραιάς, 23 Φεβρουαρίου 2020 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 8666  /  183 

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. 

 9
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 

Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 11:00, 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 συνέχιση διαγωνιστικών διαδικασιών και ο έγκαιρος 

προγραµµατισµός κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων του ∆ήµου.  

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη µετάθεσης της ηµεροµηνίας αποσφράγισης  των προσφορών, για τις 01-

04-2021, στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο 

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισµού δαπάνης 80.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. (α/α 92368 

ΕΣΗ∆ΗΣ),  λόγω της υφιστάµενης απεργίας – αποχής των µελών της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ από τη 

διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στο πλαίσιο διενέργειας 

διαγωνισµών δηµοσίων έργων. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

Α.Ε.» µε δ.τ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε. που αφορά τις «Εργασίες Επισκευής – 

Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών», κατά τέσσερις (4) µήνες, 

δηλαδή έως 21-06-2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης της εταιρίας «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAY GROUNDS A.E. -

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ», που αφορά την «Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού Οργάνων, 

∆απέδων κλπ Παιδικών Χαρών», για δύο (2) µήνες, δηλαδή µέχρι 02-05-2021, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων 

στην Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητας ΑΑΕ 3Β/2018», µέχρι 30/06/2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το αρ. 117 του Ν. 

4412/2016, για το έργο µε τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩ 

ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης 65.720,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε 

αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩ ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης 65.720,00 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση Έβδοµου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7

ου
 ΑΠΕ) για το έργο: 

«Ανάπλαση και αναβάθµιση παραλιακού µετώπου στο ∆ήµο Πειραιώς» Α.Α.Ε. 5/2012. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση της παροχής υπηρεσίας προβολής ψηφιακών εκθέσεων στο Destination 

Piraeus, που θα προβάλουν την πόλη του Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση της υπηρεσίας µε τίτλο ¨Παράδοση κατ΄ οίκον τροφίµων, ειδών οικιακού 

καθαρισµού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα παράσχει η υπηρεσία µας σε 310 

δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και παράδοση κατ΄ οίκον τροφίµων και 

ειδών βασικής υλικής συνδροµής που θα παράσχει η υπηρεσία µας µέσα από το πρόγραµµα 

του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.) σε 3.085 δικαιούχους εντός του 

∆ήµου Πειραιά, µέσα σε 31 ηµέρες από την έναρξη του έργου» και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Ορισµός - Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την προµήθεια µε τίτλο 

‘’ Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων ∆ήµου Πειραιά’’ 

και ‘’ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης 

Απορριµάτων’’  στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ12 και ΑΤ4 αντίστοιχα στον άξονα ‘’ 

Περιβάλλον’’ του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

 

                                                                    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 Πληροφορικής 

12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

13. ∆/νση ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

14. ∆/νση Επικοινωνίας- προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

15. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 


