
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,     28 Φεβρουαρίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  15910/234 

         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. 

 

 8
η
   συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  Μαστρονικόλας Ιωάννης, 

Ρέππας Παναγιώτης, Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει 

τη ∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

 

 

ΘΕΜΑ 1o: Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 186/2018  απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τον προέλεγχο 

του απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016,  

κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών σε συνεργασία µε την 

Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για τον Ισολογισµό οικονοµικού έτους 2016, µε τον 

οποίο επανεισάγεται ως ενιαίο όλο, κατ’ άρθρο 163 του Ν. 3463/2006.  

 

ΘΕΜΑ 2o: Προέλεγχος του ισολογισµού του ∆ήµου, του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 

µε το προσάρτηµά του και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού 

έτους 2016. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών Κηποτεχνίας 

ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της Σοφίας συζύγου Πέτρου 

Τσολάκου µε τη καταβολή συνολικού ποσού 29.771,28 ευρώ για ζηµία από κάκωση στο 

δεξιό κάτω άκρο που προήλθε από πτώση της, την 1-8-2014 στην έξοδο του σταθµού 

των ΗΣΑΠ στον Πειραιά, λόγω της ύπαρξης κενού στη σχάρα φρεατίου αποχέτευσης. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 

τιµής,  για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό 

Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45» προϋπολογισµού δαπάνης 57.486,60 € 

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

λήψη του από 15-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια γραφικής 

ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2018-2019» 

προϋπολογισµού δαπάνης 36.806,79 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1,  Νο 2 & Νο3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια χρωµάτων, αναλώσιµων 

ειδών και εργαλείων βαφής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 101.449,90 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 

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

ανάδειξη αναδόχου για την  προµήθεια: «Προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα 

κ.λπ. για την Καθαριότητα»,  προϋπολογισµού δαπάνης 42.540,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση του από 29-1-2019 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή 

µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2018-2019» προϋπολογισµού δαπάνης 

36.568,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 2  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του  συνοπτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια : « Προµήθεια  βιβλίων και εντύπων 

όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά των ετών 2018-2019» προϋπολογισµού 

δαπάνης 31.194,10 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος 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, ύστερα από τη λήψη του  Πρακτικού Νο 2 της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 125.000,00 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την 

προµήθεια και εγκατάσταση υλικών για την «Κατασκευή και ανακατασκευή 

σιντριβανιών», προϋπολογισµού δαπάνης 169.008,00 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 14
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 372/2019  

ποσού 40 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 30/2019 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΒΟΙ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την 

χορήγηση στοιχείων (Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα) από το Κτηµατολογικό Γραφείο 

Πειραιά για το ακίνητο της Ιωννιδείου Σχολής.  
 

 ΘΕΜΑ 15
ο
: Ακύρωση του έργου: «Αντικατάσταση φθαρµένων και επικινδύνων για την 

ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ)», 

προϋπολογισµού δαπάνης 161.283,70 €  πλέον ΦΠΑ, διότι δεν εκτελέστηκε µέσα στο 

2018, όπως προέβλεπε η διακήρυξη και η συγγραφή υποχρεώσεων, λόγω υπέρβασης 

χρονικών ορίων και δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύµβαση εντός του έτους 2018, 

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

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 128,17 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου 

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την επανατοποθέτηση µετρητή της µε  Α.Μ 1360228 

παροχής νερού, στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Καλλέργη στο 

Ν. Φάληρο.  

 

 

             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 Οικονοµικών 

10. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

11. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση ∆ιοίκησης 

13. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

15. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

16. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

17. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 

18. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 


