
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   26 Φεβρουαρίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ. 15142/224 

         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. 

 

 7
η
  έκτακτη συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  Μαστρονικόλας Ιωάννης, 

Ρέππας Παναγιώτης, Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 75 παρ. 6 του 

Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

 

ΘΕΜΑ 1o: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους του 

κύκλου ζωής, για την προµήθεια πέντε (5) λεωφορείων για τις ανάγκες της ∆/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και την τριετή συντήρηση και επισκευή 

αυτών, προϋπολογισµού δαπάνης 740.000 €  πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  

 

ΘΕΜΑ 2o: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής,  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, 

ύστερα από τη λήψη του από 13-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 3o: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής,  για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευές προσβάσεων 

ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 281.500 € 

πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ύστερα από τη 

λήψη του από 13-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 

προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια: 

«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2019-2020», 

συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 146.942,40 € πλέον ΦΠΑ (127.776,00 € πλέον 
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ΦΠΑ δικαίωµα προαίρεσης 19.166,40 πλέον ΦΠΑ),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
:  Άσκηση ή µη αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣΤΕ κατά 

της υπ΄ αριθµ. oικ.  2/6748/∆ΛΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄104) απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπ. Οικ. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
:  Άσκηση ή µη Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά της υπ΄ αριθµ. 76467/16-

10-2018  (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 626/26-10-2018) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπ. Οικ. 

 

  ΘΕΜΑ 7
ο
:  Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

εταιρεία KALLENERGY Χ. &Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ προσωρινής αναδόχου του  

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Γεωργικών Μηχανηµάτων, 

προϋπολογισµού δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από αίτηση της, σύµφωνα µε 

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

 

 

             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.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 κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

10. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

  

         

 


