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ΠΡΟΣ:

17η έκτακτη συνεδρίαση

Πειραιάς, 13 Μαΐου 2019
Αριθ. πρωτ. 31326/542

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 κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 14 Μαΐου 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 ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον
δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Σχέδιο
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά» ετών 2019 – 2021,
προϋπολογισµού δαπάνης 125.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Αργουδέλη
Αλέξανδρου του Θεοδώρου ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά
την δικάσιµο της 15/05/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του
∆ήµου µας «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών»)
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α394/2019 αποφάσεως του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 12ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Πενταµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στο
βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου,
προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλεόν Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού µελέτης
103.971,05 € πλέον Φ.Π.Α. και ορισµός γραµµατέα της επιτροπής διαγωνισµού
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του από Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή
µη του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
προµήθεια: «Προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κ.λπ. για την Καθαριότητα»,

2
προϋπολογισµού δαπάνης 42.540,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του από Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή
µη του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2019-2020»,
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 146.942,40 € πλέον ΦΠΑ (127.776,00 € πλέον
ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 19.166,40 πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής,
για την προµήθεια: «Προµήθεια οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση
αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.100 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στον
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιµής, 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.

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).
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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 Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
10. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
11. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε.
12. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
13. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης

