∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

44η συνεδρίαση

Πειραιάς, 7 Σεπτεµβρίου 2018
Αριθ. πρωτ. 866/41660

Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης
Αλέξανδρος,
Βεντούρης
Ανδρέας,
Βοιδονικόλας
Γεώργιος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης
Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος,
Μελά Σταυρούλα, Σαλπέας Ηλίας.
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 την Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό για την εκτέλεση της εργασίας:
«Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη
2018 – 2019» προϋπολογισµού δαπάνης 199.764 € σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή µη του από 3-9-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Ασφαλτικών &
λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε. 2/2017» προϋπολογισµού
δαπάνης 2.822.580,64 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή µη του από 23-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «προµήθεια
τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του
Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών
τους, για τις σχολικές χρονιές 2018-2019 και 2019-2020», προϋπολογισµού
δαπάνης 441.629,81 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για
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φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του ∆ήµου έτους 2018-2019», προϋπολογισµού δαπάνης 35.630,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού για
την ανάθεση εργασίας
«Εργασία ελέγχου του ισολογισµού και των
αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2016 και 2017», προϋπολογισµού δαπάνης
30.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της
προµήθειας «Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης», προϋπολογισµού
δαπάνης 59.823,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια Λοιπών
Ανταλλακτικών, (Ελαστικά, Αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κ.λπ.», προϋπολογισµού
δαπάνης 139.524,80 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
λυµάτων στις Α, Β, Γ, & ∆ ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Α/2018,
προϋπολογισµού δαπάνης 300.000 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
λυµάτων στην Ε’ ∆ηµοτική Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Β/2018, προϋπολογισµού
δαπάνης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός Φρεατίων Υδροσυλλογής»
Α.Α.Ε. 6/2017, προϋπολογισµού δαπάνης 199.992,66 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 11ο : Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ΄ αριθµ. 379/2018 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία).
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη του από 3-9-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού για την
εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και
επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου» προϋπολογισµού
δαπάνης 39.444,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
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. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
8. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
9. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
10. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
11. ∆/νσης ∆ιοίκησης
12. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
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