
 

                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 26 Απριλίου 2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 17001 / 419  

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. 

 19
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 

Τρίτη 27–4-2021 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, 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, ο έγκαιρος προγραµµατισµός κοινωνικών δράσεων του ∆ήµου 

ενόψει του Πάσχα, η εύρυθµη συνέχιση διαγωνιστικών διαδικασιών και να εξετασθούν θέµατα που 

αφορούν µέριµνες για αντιµετώπιση του  covid-19. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο: 

«Προµήθεια τροφίµων τα οποία θα διανεµηθούν, µέσω διατακτικών,  σε οικονοµικά 

αδυνάτους δηµότες και κατοίκους µας εν όψει  της εορτής του Πάσχα του 2021», 

προϋπολογισµού 59.890€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 1.300 δικαιούχων διατακτικής τροφίµων, 

οικονοµικά αδυνάτων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της εορτής του Πάσχα του 

2021. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  για την υπηρεσία µε τίτλο «∆απάνες για την 

υπηρεσία βιολογικού καθαρισµού & απολύµανσης των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά» 

ενόψει των µέτρων αντιµετώπισης και εξάπλωσης του Covid-19». 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση, του 

άρθρου  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  

και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για 

την υπηρεσία µε τίτλο «∆απάνες για την υπηρεσία βιολογικού καθαρισµού & απολύµανσης 

των οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά» ενόψει των µέτρων αντιµετώπισης και εξάπλωσης του 

Covid-19», προϋπολογισµού 142.848,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για 

την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του ∆ήµου Πειραιά, 

προϋπολογισµού 56.396,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά των µε αρ. 375/2021 και 627/2021 Αποφάσεων του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (∆ιαδικασία Περιουσιακών ∆ιαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης δράσης – θεάµατος µε πυροτεχνήµατα, κατά την 

Ανάσταση 2021 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). 

 
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 Πληροφορικής 

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

12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

13. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

 

 

 

 

 

 


