∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

29η συνεδρίαση

Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2018
Αριθ. πρωτ. 27987/554

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 στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
που θα γίνει την ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 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 δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.817,84 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
εργασία και ανταλλακτικά για το ∆.Π 211.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 15.746,51 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
εργασία και ανταλλακτικά για το ∆.Π 177.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 50.000,00 € σε βάρος των
προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης
ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2018, για την ταξινόµηση – καταγραφή και ψηφιοποίηση
του αρχείου Ροντήρη.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 15.481,40 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6613.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια αναλωσίµων υλικών για φωτοτυπικά (γραφίτης , dRUM κ.λ.π) για
την υποστήριξη των φωτοτυπικών µηχανηµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.499,78 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6672.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
δαπάνη προµήθειας εξαρτηµάτων ηλεκτρονικού εξοπλισµού πληροφορικής.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 1320/2018,
ποσού 305,88 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του
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προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου
µας Ράπτη ∆ήµητρας, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 262/2018 απόφαση της ΟΕ και
αφορά στην αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωµή των προνοιακών
επιδοµάτων 2ου διµήνου 2018.
ΘΕΜΑ 7ο:Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής Θ161/2018 ποσού
600,00€, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 148/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου
Πειραιά κ. Ουρανίας Μιχαλόλια. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την
πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς του Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννη
Μελά, του Αντιδηµάρχου κ. Ανδρέα Βεντούρη και του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Νικολάου Γέµελου στην αδελφοποιηµένη πόλη της Οδησσού από 26-03-2018
έως 28-03-2018 »
ΘΕΜΑ 8ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό Θ511/2018,
ποσού 30.000,00 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 006221 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου
µας ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 293/2018
απόφαση της ΟΕ για ταχυδροµικά τέλη.
ΘΕΜΑ 9: Ακύρωση της µε αρ. 153/06-03-2018 Απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής, που αφορά στο ταξίδι του ∆ηµάρχου Πειραιά Ιωάννη Μώραλη, του
αστυνοµικού και του οδηγού του στην Αρεόπολη, από 16-03-2018 έως 17-032018.
ΘΕΜΑ 10: Ακύρωση της µε αρ. 265/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
αφορά την προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαµοι κ.λ.π),
λόγω λανθασµένης καταχώρησης του CPV.
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισµός «Μέσου Αντικειµενικού Προσδιορισµού Αξιών

Ακινήτων» για τον υπολογισµό του «Τέλους Χρήσης ∆ικαιώµατος
∆ιέλευσης» σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη της ήδη ασκηθείσας αίτησης αναιρέσεως και µε αριθ.
καταθ. ΑΡ472/2018 του ∆ήµου µας κατά του Αλέξανδρου ΜΕΤΑΞΑ,
στρεφόµενης κατά της υπ αρ. Α. 32/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Τµήµα ∆’ Τριµελές) που δικάστηκε σε πρώτο βαθµό .
ΘΕΜΑ 13ο: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αρ. 4158/2017 απόφασης του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (∆ιαδικασία Απαλλοτριώσεων).
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 γεωργικών µηχανηµάτων, προϋπολογισµού δαπάνης
36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΘΕΜΑ 15ο: 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
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εκτέλεση της προµήθειας Ξυλείας και συναφών υλικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 49.988,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 16ο: 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, µόνο
βάσει τιµής για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες υδραυλικών και
αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων»
προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,75 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: 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, µόνο
βάσει τιµής για την εκτέλεση της προµήθειας «Σίτιση των µαθητών του
Μουσικού Σχολείου Πειραιά για το σχολικό έτος 2018 - 2019» προϋπολογισµού
δαπάνης 135.762,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018,
προϋπολογισµού δαπάνης 88.255,65 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του
Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 19ο: 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).
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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 κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
10. ∆/νση Πολιτισµού
11. ∆/νση Πληροφορικής
12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
13. ∆/νση Επιοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
14. ∆/νση ∆ιοίκησης
15. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
16. ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου
17. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.ΤΕ
18. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης

