
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   29 Νοεµβρίου  2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  73486/1149 

         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. 
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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 Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

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

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Κατάρτιση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 2020 του ∆ήµου Πειραιά και του 

προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2020, του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης Προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου:  

«Κατασκευή αγωγών εξαιρετικά επειγούσης φύσης αποχέτευσης σε όλες τις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες Α.Α.Ε. 1/2019» προϋπολογισµού 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 3
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 το έργο: «Κατασκευή 

αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες» 

Α.Α.Ε. 1/2019  προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € πλέον Φ.ΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης Προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια «Χαρτί πολλαπλών 

εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα & τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου», έτους 2019 – 2021», προϋπολογισµού 78.896,20 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 5
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 «Χαρτί 
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πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα & τηλεοµοιοτυπικά για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου», έτους 2019 – 2021», προϋπολογισµού 78.896,20 € 

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

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά το 

συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση εργασίας σε εταιρεία 

Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικό πρόσωπο, για 

την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζοµένων από 

τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρούς Εργασίας, 

προϋπολογισµού δαπάνης 30.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

. 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης Προσφορών του 

συνοπτικού διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσίας «Πλύσιµο των αυτοκινήτων της 

∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»  προϋπολογισµού 36.370,00 πλέον ΦΠ.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την παροχή υπηρεσίας «Πλύσιµο των 

αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»  προϋπολογισµού 36.370,00 

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

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης Προσφορών του 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια χρωµάτων αναλώσιµων 

ειδών και εργασιών βαφής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα 

έτη 2019-2020-2021» προϋπολογισµού 199.994,75 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 10
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 χρωµάτων αναλώσιµων ειδών και εργασιών βαφής, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019-2020-2021» προϋπολογισµού 199.994,75 

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

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης υποβολής παραδοτέου ΠΒ.5 της σύµβασης µε τίτλο: 

«∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης για το έργο: «Συντηρήσεις και Επισκευές 

διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη της παράτασης για το έργο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

στο Βεάκειο Θέατρο. 

               

       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 Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση Ανθρωπίνου  ∆υναµικού και Κατάρτισης 

13. ∆/νση ∆ιοίκησης 

14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

15. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 


