
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   25 Απριλίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ. 28867/505 

         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, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα. 
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η
   συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης, 

Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει 

τη Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας δηµόσιου διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση 

– αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων – εφαρµογές 

SMART CITIES, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού 

δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον  ΦΠΑ.  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 515,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.20 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΙΡΗ, για την πληρωµή του τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση 

αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ για το ∆ηµοτικό Κτίριο 

επί της οδού Λυκούργου 3 και ∆ηµοσθένους. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Αποδοχή ή µη της µηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 

µας µε 100 επιταγές ∆ώρου των 100€, σύνολο 10.000€ µηνιαίως, για 4 επιπλέον µήνες, 

(από τον Μάιο 2019 έως και τον Αύγουστο του 2019), σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10(άρθρο 72, παρ.1, περ. η΄«περί αρµοδιοτήτων 

της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Αποδοχή µη δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής µε τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ» 

του καλλιτέχνη ΓΙΟΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 3463/06. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 607/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Πειραιά (διαδικασία τακτική). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Σιγαλάκου 

Κυριάκου του Ιωάννη ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά 

την δικάσιµο της 15/05/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο 

του «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
 Συζήτηση σχετικά µε τον εξώδικο ή µη συµβιβασµό σχετικά µε την καταβολή 

αποζηµίωσης στον κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, για ζηµία που υπέστη το 

µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΒΥ9499 Ι.Χ.Ε. όχηµα από πτώση δένδρου στις 27-12-2018. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 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 Κοινότητα» Α.Α.Ε. 3Β/2018, προϋπολογισµού 

δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάθεση της 

παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείρισης/εκµετάλλευσης για ορισµένο 

χρόνο, του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. 

ΠΕΙΡΑΙΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4413/2016. 
                                 

                                 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.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 Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

10. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

12. ∆/νση Πολιτισµού 

13. ∆/νση ∆ιοίκησης 

14. ∆/νση ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

15. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

16. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου 


