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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 
13 Οκτωβρίου 2020  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης α) για ανάκληση  της 299/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής 
και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου» και β) για κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης.

2. Λήψη απόφασης α) για ανάκληση της 300/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής 
και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Δημοτικού 
Νεκροταφείου Δάφνης-Υμηττού.» και β) για κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξηε.

3. Λήψη απόφασης α) για ανάκληση της 301/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα: «Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής 
και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου.» 
και β) για κατάρτιση εκ νέου των όρων διακήρυξης.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Βασιλείου».

5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για τη μελέτη «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ».



6. Λήψη απόφασης α) για διόρθωση της 420/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο 
σκέλος που αφορά στο όνομα του ενός μέλους της επιτροπής προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών 2015» 
και β) για αντικατάσταση του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 44/2020 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια χρωμάτων και προμήθεια υδραυλικών ειδών» στο σκέλος που αφορά στην 
κατακύρωση του διαγωνισμού.

8. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της 
Καλομοίρας Τσαλαματά του Δημητρίου και της με αριθμό Α4680/2020 απόφασης του 12ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 27486/29-9-2020 (Αφορά πράξη 
επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

9. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά του 
Χρήστου Μπαζάκα του Στέλιου και της με αριθμό Α4043/2020 απόφασης του 12ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 27509/29-9-2020 (Αφορά πράξη 
επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

10. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά του 
Μιχαήλ Βασίλογλου του Εμμανουήλ και της με αριθμό Α3441/2020 απόφασης του 8ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 27521/29-9-2020 (Αφορά πράξη 
επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

11. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της 
Ιωάννας Μποβιάτση του Αγγέλου και της με αριθμό Α3442/2020 απόφασης του 8ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 27498/29-9-2020 (Αφορά πράξη 
επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

12. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της 
Κλεονίκης χήρας Γεωργίου Μπακιρτζή, το γένος Νικολάου Διρδιρή και της με αριθμό 
Α3880/2020 απόφασης του 10ου Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 
27497/29-9-2020 (Αφορά πράξη επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

13. Λήψη απόφασης για άσκηση Έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά του 
Αλεξάνδρου Ασημάκη του Κων/νου και της με αριθμό Α4044/2020 απόφασης του 12ου 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με Α.Π. του Δήμου μας 27511/29-9-2020 (Αφορά πράξη 
επιβολής εισφοράς περιοχής ΕΚΤΕΛ).

14. Λήψη απόφασης για έγκριση της 7/20 τεχνικής έκθεσης  για την δαπάνη για τις προληπτικές 
ιατρικές εξετάσεις για τους εργαζόμενους του Δήμου  και ανάθεση σε ανάδοχο με τη διαδικασία 
του  κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016,  για την προστασία και 
προφύλαξη κατά την εργασία και την προστασία από τον κορωνοϊό (COVID-19). 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση της 24/20 μελέτης για την δαπάνη για καθαρισμό και απολύμανση 
λεωφορείων κλπ και ανάθεση σε ανάδοχο με τη διαδικασία του  κατεπείγοντος σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016,  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. 

16. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕΒΕ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού covid-19.

17. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 307/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων του Δήμου μας για παράσταση στα ακροατήρια των 
Δικαστηρίων και εκπροσώπηση του Δήμου μας και για άσκηση αγωγών, αιτήσεων και 
προσφυγών στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο για το χρονικό διάστημα από 
1/10/2020 μέχρι και 31/12/2020.».

18. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 10889/16-04-2020 Σύμβασης για την 
"Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου" .

19. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαμόρφωση και 



αξιοποίηση χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου, Διάκου, Όθωνος, Κολοκοτρώνη (Βοτανικός Κήπος)».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στο 
Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) και των υπ’ αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .
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