
 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,  2 Νοεµβρίου 2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ.  54310/1102 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Βοιδονικόλας 

Γεώργιος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης 

Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες 

Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα, Σαλπέας Ηλίας. 

 

 55
η
  συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  

Μαστρονικόλας Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης, 

Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
που θα γίνει την  Τρίτη 6  Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ  1
ο
: Κατάρτιση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 2019 του ∆ήµου Πειραιά 

και του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2019, του ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  : Έγκριση ή µη της µε ηµεροµηνίας 23-10-2018 και της υπ’ αριθ. πρωτ. 

51872/24-10-2018 αίτησης του Αλεξάνδρου Μεταξά περί παραίτησης των τόκων 

της υπ’ αριθ. Α32/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τµήµα 

∆’ Τριµελές) που δικάστηκε σε πρώτο βαθµό σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 

388/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 402,43€ σε βάρος του Κ.Α  

00.6495.18 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για τη 

πληρωµή παροχής στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια 

υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020-proGIreg” στο 

όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Οικονόµου Αικατερίνης. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη της νοµικής υποστήριξης του τέως Εντεταλµένου 

∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βοϊδονικόλα Γεωργίου του Θεοδώρου, ενώπιον του 

Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 23-11-2018 ή 

σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί 
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νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ειδών ατοµικής 

προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 168.700,80 €  πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση του έργου: «∆ηµιουργία νέου Βρεφικού τµήµατος στο Βρεφονηπιακό 

Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου», 

προϋπολογισµού δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Εκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.400€ σε βάρος του 

Κ.Α. .15.6422.04, του προϋπολογισµού του ∆ήµου  οικονοµικού έτους 2018, στο 

όνοµα της µονίµου υπαλλήλου Ευαγγελίας Μπαφούνη, για τη µετάβαση και 

συµµετοχή µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά,  στη συνάντηση  

“Eurocities 2018” που διοργανώνει η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο Εδιµβούργο της Σκωτίας από τις 28 έως και τις 30 Νοεµβρίου 

2018. 

 
                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        

        ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

             

           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

       

 

                  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 

ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireasnet.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 κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση ∆ιοίκησης 

10.  ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11.  ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου 

12.  ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού – Κατάρτισης 

13.  ∆/νση Οικονοµικού 

14.  ∆/νση Πολιτισµού  


