∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr

ΠΡΟΣ:

30η συνεδρίαση

Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 56027/831

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,
Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος,
Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης,
Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης
Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα,
Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν
Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει
την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα από
8.9.2019 έως 6.11.2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρ. 74 παρ. 6), µετά
την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 4623/2019.
ΘΕΜΑ 2ο: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή µη του από 9-9-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφαλιστική
κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά, για την περίοδο από
15-10-2019 έως 15-10-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 199.764,00 €, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 4ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την προµήθεια : «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και του ΟΠΑΝ, για τα έτη 2019-2020-2021»
προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Έργο
αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε σχολικά κτίρια από το σεισµό της 19/7/2019»
προϋπολογισµού δαπάνης 75.000 € πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη ή µη προσωρινού
αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας λόγω του σεισµού της 19/7/2019 στο µνηµείο
του Αφανούς Ναύτη (Σταυρός) στη Φρεαττύδα» προϋπολογισµού δαπάνης 19.994,72 €
πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«Επείγουσα Επισκευή – Ανακατασκευή Οδοστρώµατος της Οδού Τσαµαδού ∆ήµου
Πειραιά, λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισµού δαπάνης 149.193,54 € πλέον ΦΠΑ
και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 8ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
δηµόσιου 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»,
προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή µη της ήδη ασκηθείσης Αιτήσεως
προτέρα κατάσταση (Σπυρίδωνα Μπολοκούτα).

Επαναφοράς στην

ΘΕΜΑ 10ο : Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αριθµ. Α275/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Α3 Ακυρωτικό), (Μαρία Χατζηβλάχου).
ΘΕΜΑ 11ο : Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της µε αριθµ. Α1217/2019 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ΣΤ Τριµελές), (Αικατερίνη Σακελλαρίου).
ΘΕΜΑ 12ο : Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµ. Α1161/2019 απόφασης του Ε’
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, (Χρυστοφής Καψουλής).
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή µη άσκησης Πρόσθετης Παρέµβασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πειραιά υπέρ της εταιρείας µε την επωνυµία «DEVELCO ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου
της εταιρείας µε την επωνυµία «HELIOS PLAZA A.E»

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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
8. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
9. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
10. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
11. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης

