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ΠΡΟΣ:

10η συνεδρίαση

Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2019
Αριθ. πρωτ. 19707/297

Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Βεντούρης
Ανδρέας,
Βοιδονικόλας
Γεώργιος,
Ζηλάκου
Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος,
Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα.
Αναπληρωµατικά µέλη:
∆ηµήτριος, Μαντούβαλος
Σιγαλάκος Κυριάκος.

Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές
Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης,

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει
την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1, Νο 2 & Νο 3 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 2ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στον
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την «Προµήθεια Οχηµάτων και
τριετής επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.100,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 3ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«Παροχή υπηρεσιών µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος ανάλυσης
επικινδυνότητας τροφίµων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου HACCP των Βρεφονηπιακών
Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 21.250,00 € πλέον Φ.Π.Α,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ύστερα από τη λήψη του από
27-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη 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 εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για τα
έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού διαγωνισµού για την µελέτη: «Στατική µελέτη – έλεγχος στατικής
επάρκειας του ∆ηµοτικού Κτιρίου επί των οδών Παξών & Ερµουπόλεως
(Βρεφονηπιακός Σταθµός)» προϋπολογισµού δαπάνης 42.448,12 € πλέον ΦΠΑ, µε
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κριτήριο
ανάθεσης
την
πλέον συµφέρουσα
από
οικονοµική
άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο: 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 τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής
υπηρεσίας µε τίτλο: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου για την
περίοδο από 15/10/2019 έως 15/10/2020, προϋπολογισµού δαπάνης 199.764 € σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης
Προσφορών του έργου: «Γενικές επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου
Πειραιά 1.2019».
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α2476/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Γ΄ Τριµελές Τµήµα), που αφορά στην υπόθεση της Ευαγγελίας
Πολυδεύκη, κατά του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. Α2369/2018 αποφάσεως του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Β΄ Τριµελές).
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη της µε ΓΑΚ 2209/2017 έφεσης ∆ήµου Πειραιά κατά της µε αρ.
96/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά
ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 46/2019 ποσού
5.571,89 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 11/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την
πληρωµή ασφαλειών των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, µε
αριθµούς κυκλοφορίας ΥΜΤ 9529, ΥΜΤ 9530, ΥΜΤ 9478, ΥΜΤ 9533, ΥΝΡ 9215 και
ΥΝΡ 9216.
ΘΕΜΑ 12ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 452/2019
ποσού 500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 31/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή
λοιπών τελών κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στο
Βρεφονηπιακό Σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Αποστράτου, προϋπολογισµού
βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 14ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6422.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του
υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για τη µετάβασή του ως αντιπροσώπου του
∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στην 6η διακρατική συνάντηση για το έργο
«MOBILITAS» στο Ρίµινι της Ιταλίας, που θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 27 Μαρτίου
ως 29 Μαρτίου.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη του από 18-3-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά στο συνοπτικό διαγωνισµό για την: «Προµήθεια τροφίµων που θα δοθούν σε
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οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει
της εορτής του Πάσχα του 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 52.200€ πλέον Φ.Π.Α.
(13% και 24%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της µε αρ. 624/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε
αντικατάσταση µελών των Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και
υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ των ∆/σεων 1. ∆ιοίκησηςΛηξιαρχείου-ΚΕΠ και 2. Πολιτισµού, λόγω µεταθέσεων.
ΘΕΜΑ 17ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου, προκειµένου να µεταστεγαστεί το Γενικό
Αρχείο του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του Εµποροναυτιλιακού
Κέντρου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Αργουδέλη
Αλέξανδρου, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιµο
της 21-3-2019 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής
υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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 Οδοποιίας – Αποχ/σης
10. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
11. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
13. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
14. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
15. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας & Κοιν. Υπηρεσιών
16. ∆/νση Πληροφορικής
17. ∆/νση Οικον. Υπηρεσιών
18. ∆/νση ∆ιοίκησης

