
 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,  5  Οκτωβρίου  2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ. 47631/968 

         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. 

 

 50
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 

την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 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 µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

έργου: «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» 

προϋπολογισµού δαπάνης 75.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 2
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, µόνο βάσει τιµής 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 3
ο
 : Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από την 

εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ Α.Τ.Ε για το έργο: «Αναβάθµιση Κλειστού Συγκροτήµατος 

Γυµναστηρίων Π.Σαλπέας ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 558.627,12 €  

πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπόλογου, για το ένταλµα προπληρωµής 

ποσού 2500€ (δυόµισι χιλιάδων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ.503 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου του  ∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου Αικατερίνης. Το ένταλµα προπληρωµής 

αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς αντιπροσωπίας του ∆ήµου 

Πειραιά , για τη συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green infrastructure for 

post industrial urban regeneration» στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος  
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HORIZON 2020 που διεξήχθη στην πόλη Ντόρτµουντ της Γερµανίας από τις 23-9-2018 

έως τις 27-9-2018. 

 

ΘΕΜΑ 5 
ο
: Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του 

∆ήµου Πειραιά Ξανθίπης Βλάµου και Μαρίας Καραγκιοζοπούλου  για την νοµική 

εκπροσώπηση του ∆ήµου Πειραιά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 

(Τακτική ∆ιαδικασία) κατά την συζήτηση της υπ’ αρ. καταθ. 8244/4078/2017 αγωγής 

της εταιρείας «Στάθµευση ΕΠΕ Εκµετάλλευση Χώρου Στάθµευσης Εκτυπωτικές 

Εργασίες» και έγκριση ως νόµιµων, έγκυρων και ισχυρών όλων των σχετικών 

διαδικαστικών πράξεων που έγιναν από τις ανωτέρω δικηγόρους εκ µέρους του ∆ήµου 

Πειραιά υπέρ του οποίου επιχειρήθηκαν, κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. 3811/2018 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Εισήγηση ύψους αναπροσαρµογής ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της 

ανταποδοτικότητας για το έτος 2019. 
                            

             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.piraeus.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. ∆/νση  Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

8. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

9. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 


