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Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

9η έκτακτη συνεδρίαση

Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2019
Αριθ. πρωτ. 17725/267

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 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:30 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 1ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του
∆ήµου Πειραιά», προυπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασίες
επισκευής εκτάκτων ζηµιών παιδικών χαρών», προυπολογισµού δαπάνης 59.637,00 €
πλέον ΦΠΑ 24%.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της
προµήθειας: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών
χαρών του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του από 1-3-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών
µισθώσεων – εκµισθώσεων, σχετικά µε τη διενέργεια της φανερής προφορικής
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακίνητου
(καταστήµατος Υγ2) επί της οδού ∆ραγάτση αρ. 10, στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής,
συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 65,10 τ.µ. β) παταριού 35,40
τ.µ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού
για τη
µίσθωση
ακινήτου/ακινήτων
προκειµένου
να
χρησιµοποιηθεί/θούν για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου που στεγάζονται
στο κτίριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και στο κτίριο επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών
αναδόχων του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την
προµήθεια: «Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά και των
Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 1.208.114,92 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Υποχρεωτική αναµόρφωση του ΟΠ∆ οικ. έτους 2019.
ΘΕΜΑ 8ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. 29/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.

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 Οικονοµικών
10. ∆/νση ∆ιοίκησης
11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
12. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης

