
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   17 Μαΐου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  32360/555 

         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. 

 

 18
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 Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 

Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: «Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019 -2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € 

πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: «Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια 

«Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 40.320,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: 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 συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προµήθεια: « Γεωργικών Μηχανηµάτων»,  προϋπολογισµού δαπάνης 36.640,00 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019 -2020-2021» 

προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του Καλογερόγιαννη Ιωάννη του Νικολάου, 

Προϊστάµενου του Τµήµατος Φυλάκων & Καθαριστριών της ∆/νσης ∆ιοίκησης , 

ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 

14/06/2019, 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. 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης των Χρήστου Μπάτου, Προϊστάµενου,   

Καραµολέγκου Αντωνίου και Κουρή Στυλιανού Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ενώπιον του 

Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 8/07/2019, 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 7
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

προµήθεια: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων 

και θέρµανσης του  ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019 – 

2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 € 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). 

 

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 Πολιτισµού 

10. ∆/νση Πληροφορικής 

11. ∆/νση  Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

13. ∆/νση Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού 


