∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

27η συνεδρίαση

Πειραιάς, 18 Μαΐου 2018
Αριθ. πρωτ. 24761/482

Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Βοιδονικόλας
Γεώργιος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης
Παναγιώτης,
Καρβουνάς
Νικόλαος,
Κάρλες
Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα, Σαλπέας Ηλίας.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,
Μαστρονικόλας Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης,
Σιγαλάκος Κυριάκος.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που
θα γίνει την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: : Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά
στο συνοπτικό διαγωνισµό για την υπηρεσία: «Εργασία ελέγχου του
ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2016 και 2017»,
προϋπολογισµού δαπάνης 37.200 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού για
την εργασία: “Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης
«ΠΟΡΦΥΡΑ» ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραµµατική
σύµβαση µε Περιφέρεια Αττικής” προϋπολογισµού δαπάνης 40.317,50 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 3ο : Ακύρωση της µε αρ. 235/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 199.991,78 € σε
βάρος του Κ.Α. 20.7335.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2018, για την αντικατάσταση φθαρµένων, επικίνδυνων για την ασφάλεια
ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση της µε αρ. 136/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
µε την οποία εγκρίθηκε η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο
(εξόφληση ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4483/2017 (άρθρο 52) και έγκριση
της εφάπαξ καταβολής των υπολοίπων δόσεων της ρυθµισµένης οφειλής της.
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ΘΕΜΑ 5 : Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α1861/2017 αποφάσεως
του Β’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. 269/2018 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη
Εφετείου Πειραιά.

αναίρεσης

κατά της µε αρ. 478/2017 απόφασης του

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.172,85 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 209.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 1.736,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
την προµήθεια ανταλλακτικών για το ∆.Π. 202 (ψυγείο λαδιού σασµάν).
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 69.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 10.633,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 281.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 16.992,96 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 284.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας συσσωρευτών για τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και
τα δίκυκλα του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 47.714,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας υλικών αυτόµατης άρδευσης, προϋπολογισµού
δαπάνης 59.823,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας φυτικού
υλικού, προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΘΕΜΑ 16ο :Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό Θ 287 –
27/04/2018 ποσού 2.980,34 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου
ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σύµφωνα µε την µε αριθ. 230/2018 απόφαση Ο.Ε.

3
που αφορά την µεταφορά της µε αριθ. µητρ. 695094 παροχής νερού στην
διασταύρωση των οδών Σπυρίδωνος και Μαντινείας στον Πειραιά (πρώην
στρατόπεδο Παπαδογιώργη).
ΘΕΜΑ 17ο : Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 18ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
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.pireasnet.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. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
8. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
9. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκ/κού
10. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
11. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
12. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου

