
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   10 ∆εκεµβρίου 2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ.  64142/1278 

         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. 

 

 62
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 τη Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

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

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή µη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου: «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στο ΒΕΑΚΕΙΟ Θέατρο» 

προϋπολογισµού δαπάνης 72.500€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη του από 22-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου 

Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 281.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη του από 28-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση και εκσυγχρονισµός 

αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισµού δαπάνης 80.645,16€ πλέον Φ.Π.Α, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.    

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη του από 3-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και Επισκευές ∆ιατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας 

∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 120.900,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη του από 3-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών 
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Σταθµών» προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του από 26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως προσωρινού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισµού,  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
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια Λοιπών 

Ανταλλακτικών, (Ελαστικά, Αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κ.λπ.», προϋπολογισµού 

δαπάνης 112.520,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

µελέτη: «Αποκατάσταση και Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου για µετεγκατάσταση 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα  47», ΥΠΟΕΡΓΟ 1:»Στατική 

Μελέτη» προϋπολογισµού δαπάνης 59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου 

Πειραιά », προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.967,74€ πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και αµόλυβδης 

βενζίνης  για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 

2018- 2019» (οµάδα Α), προϋπολογισµού δαπάνης 449.175,12 € συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «Κέντρο Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη 

Γαλάζια Ανάπτυξη» προϋπολογισµού δαπάνης 1.451.612,90 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη 

λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Υγ1) που βρίσκεται επί της 

οδού ∆ραγάτση αριθµ. 10, Πλατεία Κοραή στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, 

συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 111,04 τµ, β) υπόγειου χώρου 

παρασκευαστηρίου 111,51 τ.µ. και γ) παταριού 58,89 τµ). 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Υγ2) που βρίσκεται επί της 
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οδού ∆ραγάτση αριθµ. 10, Πλατεία Κοραή στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, 

συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 65,10 τµ και β) παταριού 

35,40 τµ). 
 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Εµ4) που βρίσκεται επί της 

οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αριθµ. 41, στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, συνολικής 

επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 69,01 τµ και β) παταριού 30,25 τµ). 
           

 

     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). 

 

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 Οδοποιίας – Αποχ/σης  

10. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού 

13. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

14. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 


