
         

  

   
                    ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,        Φεβρουαρίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ.  

         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. 

 

 6
η
  συνεδρίαση Αναπληρωματικά μέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

Δημήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  Μαστρονικόλας 

Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης, Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 

γίνει την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δημαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 212/2019  ποσού 

57,31 € που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 15/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2019, στο όνομα του υπαλλήλου μας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την 

εκμίσθωση ετήσιας γραμματοθυρίδας. 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 211/2019  ποσού 

30.000 € που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 16/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2019, στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για 

Ταχυδρομικά Τέλη. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση της νομικής υποστήριξης  της υπαλλήλου του Δήμου μας  Γεωργανά 

Αγγελικής ενώπιον  του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά την 

δικάσιμο της 19-3-2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του 

Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ 

«περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019. 

 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το  4

ο
  

τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή μη του από 29-1-2019 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

σχετικά με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή μη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Λοιπών Ανταλλακτικών (Ελαστικά, 

Αεροθάλαμοι, συσσωρευτές κ.λπ.)», προϋπολογισμού δαπάνης 112.520,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή μη του από 4-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά 

με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση ή μη του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την 

εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και 

ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα δημ. 

διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά ετών 2018-2019», προϋπολογισμού δαπάνης 28.421,00 

€ πλέον ΦΠΑ, ως προς την ομάδα Α΄ Ασφαλτόμιγμα Α265 και Άσφαλτος ψυχράς 

(προϋπολογισμού δαπάνης 12.271,00 € πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 

εκτέλεση του έργου:  «Δημιουργία νέου Βρεφικού τμήματος στο Βρεφονηπιακό 

Σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου», προϋπολογισμού 

δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών» προϋπολογισμού δαπάνης 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων κτιρίων 

ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 120.900,00 € πλέον Φ.Π.Α, 

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

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης 

προσφορών, για τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την 

προμήθεια: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων, κυλιόμενων 

πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήμενων κάδων απορριμμάτων», 

προϋπολογισμού δαπάνης 311.600 € πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Αποδοχή ή μη της δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΑΡΚΟΥΔΗ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», 6 μεταλλικών κυτίων για 

το Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής 

ποσού 760,00 € (επτακοσίων εξήντα ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 

12/15-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.12 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2019, στο όνομα της Ελένης 

Λιάπη, ΠΕ Χημικών, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά. Το ένταλμα 

προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας 

του Δήμου Πειραιά, στη Ρίγα της Λετονίας από 4-6 Φεβρουαρίου 2019, για τη 
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συμμετοχή του Δ. Πειραιά στη συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: 

”BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES. 

 

 

 

 

 

 

                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       

             ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   

                

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 

 

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε online στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο μας www.pireaus.gov.gr για τις 

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στη θέση Ο Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 

 

http://www.pireaus.gov.gr/
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Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)  

1. Πρόεδρο,  μέλη Οικονομικής Επιτροπής  

2. Γραφείο Δημάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραμαλάκου 

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

6. Νομική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασμών 

8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 

9. Δ/νση Διοίκησης 

10. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

11. Δ/νση Προσόδων και Εμπορίου 

12. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων 

13. Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

14. Δ/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

15. Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
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 Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

       Πειραιάς,       - 2-2019 

     Ο Προϊστ/νος Τμ. Οικονομικής Επιτροπής  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 


