
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,     14  Νοεµβρίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  69686/1085 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 

Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, 

Μπουρδάκου Κυριακή. 

 

 40
η
 συνεδρίαση 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 

τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το  3

ο
 

τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ισολογισµού και απολογιστικής έκθεσης οικονοµικού έτους 2018 της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆ΗΡΑΠ). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α2405/2019 αποφάσεως του 9

ου
 Μονοµελούς 

Τµήµατος του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου του βοµβαρδισµού της πόλης του Πειραιά (1-01-

1944) που θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2020 ηµέρα Σάββατο (στο 

κοιµητήριο της Ανάστασης) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου 

Βλαχάκου του Πολεµικού Ναυτικού, που έπεσε στα Ίµια στις 31 Ιανουαρίου 1996, και 

θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2020  ηµέρα Κυριακή (στον ανδριάντα του 

Ηρώα στην πλατεία Τερψιθέας)  και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση για προώθηση και τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά (Destination 

Piraeus) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση 2

ου
 Α.Π.Ε. του έργου: « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών». 
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ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και αναβάθµιση 

επιλεγµένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον Αστικό ιστό ∆ήµου Πειραιά 

Α.Α.Ε 8/2012», συµβατικής δαπάνης 1.888.004,76 χωρίς Φ.Π.Α και 2.322.245,84 µε 

Φ.Π.Α.   

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΒ1 της σύµβασης µε τίτλο: «∆ηµιουργία 

Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

  ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της προµήθειας «Προµήθεια και 

εγκατάσταση πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και διαγραµµίσεις οδών» αναδόχου  

«Σήµα ανώνυµη βιοτεχνική και εµπορική εταιρεία υλικών σήµανσης και οδικής 

ασφάλειας» και συµβατικής δαπάνης 152.941,54 € χωρίς Φ.Π.Α και 189.647,51 € µε 

Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Τροποποίηση απόφασης ορισµού µελών επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού αξιολόγησης προσφορών για: «Προµήθεια σιδηρουργικών – συναφών 

υλικών και εργαλείων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση του αποτελέσµατος 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 € πλέον Φ.Π.Α. και 

προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης 

Εκτάκτων Ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια Σ.Ε. 1/2019», προϋπολογισµού 161.289,03 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 :Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
 : Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,  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,  

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

το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού 

 

 

                          

       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    

               ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                         ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 

ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 
 

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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

11. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

12. ∆/νση Επικοινωνίας Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης  

13. ∆/νση ∆ιοίκησης 

14. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

15. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

16. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού 

 


