
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,  29  Μαΐου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ. 34428/593 

         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, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα. 
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η
  έκτακτη συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης, 

Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, που θα γίνει την Πέµπτη 30 Μαίου 2019 και ώρα 10:00 π.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 1
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 προµήθεια 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019 -2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € 

πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση της παράτασης ή µη της προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για την εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού 

ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού 

Μετώπου Ακτής Κουµουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προυπολογισµού δαπάνης 

4.596.774,19 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µη της απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας SIRECLED ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

LED, µε α/α συστήµατος 137927, στο δηµόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 

µε α/α 73615 συστήµατος, για την παροχή υπηρεσίας: «Ενεργειακή αναβάθµιση – 

αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων – εφαρµογές 

SMART CITIES, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού 

δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον  ΦΠΑ,   ύστερα από τη λήψη της µε αρ. 168/2019 

απόφασης της Ο.Ε. περί παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

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

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6422.16 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2019 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου κας 

ΜΠΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗΣ, για τη µετάβαση διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά 

στην Leuven του Βελγίου από 24-27/6/2019 όπου θα πραγµατοποιηθεί η εναρκτήρια 
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συνάντηση του ευρωπαικού έργου µε τίτλο PoP Machina στο πλαίσιο του 

προγράµµατος HORIZON 2020» 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Αποδοχή ή µη της δωρεάς δύο απινιδωτών  από την Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne 

d΄Αrc, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10 (άρθρο 72, 

παρ.1, περ. η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

 

 

                            

                                  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 ∆ιοίκησης 

10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

11. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

12. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

13. ∆/νση Πληροφορικής 

14. ΟΠΑΝ 

 

 

 

 


