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

37η συνεδρίαση

Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2018
Αριθ. πρωτ. 34905/701

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 Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.369,10 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια ανταλλακτικών για το ∆Π 273 (δισκόπλακες φρένων, δίσκος
φρένων κ.λπ).
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια διαφορικό κοµπλέ για το ∆.Π 212.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια αντλία υδραυλικών για το ∆.Π 298.
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση του µε αριθµ. 1097 αιτήµατος ανάληψης δαπάνης µε α/α
Μητρώο ∆έσµευσης 1059 ποσού 170,00 € που δεσµεύθηκε σε βάρος του ΚΑ
20.7135.21, σύµφωνα µε την µε αρ. 450/2018 απόφαση της ΟΕ., λόγω ελλιπών
στοιχείων στο αίτηµα ανάληψης δαπάνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6117.75 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
παροχή υπηρεσιών συµβούλου για εξοικονόµηση ενέργειας ∆ηµοτικού
φωτισµού.
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.994,72 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6672.12 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
προµήθεια ανταλλακτικών και υλικών για επισκευή µηχανηµάτων θέρµανσης
και κλιµατισµού.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 35.242,04 € σε βάρος των
προϋπολογισµών του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 7.539,2 € σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.77 (ποσού 3.769,60 €) &
Κ.Α 30.6662.21 (ποσού 3.769,60 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2018 για προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς
καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.400,00 € σε βάρος των
προϋπολογισµών του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 12.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7332.30 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για την ανάγκη κλάδευσης και αποκοµιδής
φυτικών υπολειµµάτων υψηλόκορµων δένδρων της ∆/νσης Περ/ντος –
Πρασίνου (οικ. έτος 2018-2019)
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.472,00 € σε βάρος των
προϋπολογισµών του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για την συντήρηση µηχανής
γραµµατοσήµανσης του Τµήµατος Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραίωσης και
Γενικού Αρχείου.
ΘΕΜΑ 10: Ακύρωση της µε αρ. 440/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που
αφορά την αµοιβή για την αξιοποίηση των συλλογών Τσακίρη, Λαζάρου,
Αραβαντινού, την ολοκλήρωση του αποθηκευτικού χώρου και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά, διότι στο
πινακάκι του πρωτογενούς αιτήµατος έχει γίνει λάθος υπολογισµός Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α. 3319/2018 απόφασης του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 6ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α. 3598/2018 αποφάσεως του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 11ο Τριµελές ) σχετικά µε την υπ’
αρ. 5493/1/2004 εγγραφή της Ε.Υ∆.Α.Π. στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών
καθαριότητας και φωτισµού και δηµοτικού φόρου, οικονοµικού έτους 2004.
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή ή µη δωρεάς ειδών πρώτης ανάγκης εκ µέρους της εταιρείας
«ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & Σια Ο.Ε», για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 &
του Ν. 3852/10 (άρθρο 72, παρ. 1, περ. η΄ «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής
Επιτροπής».
ΘΕΜΑ 14ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 1400 €
(χιλίων τετρακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 376/3105-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14
του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της
µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου Αικατερίνης. Το
ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς
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αντιπροσωπίας του ∆ήµου Πειραιά , για τη συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έργο
«Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020 που διεξήχθη στην
πόλη Άαχεν της Γερµανίας από τις 11-6-2018 έως τις 17-6-2018
ΘΕΜΑ 15 ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 10.6232.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δηµόσιου φανερού
προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού που αφορά στη µίσθωση ακινήτου εντός
των διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και
συγκεκριµένα εντός των κάτωθι ορίων, Γρ. Λαµπράκη έως Ακτή Μιαούλη,
Εθνικής Αντιστάσεως και από Σκουζέ έως Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειµένου
να µεταστεγαστεί το Γενικό Αρχείο του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2ο όροφο
του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2.
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 βάσει
τιµής, για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρµένων και επικινδύνων για την
ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ)»
προϋπολογισµού δαπάνης 161.283,70 € πλέον Φ.ΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη του από 28-6-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και
ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά έτους 2018»,
προϋπολογισµού δαπάνης 240.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη του από 29-6-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες
Α.Α.Ε 1/2016», προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,65 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη του από 29-6-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Πύκνωση Φρεατίων
Υδροσυλλογής Οµβρίων Α.Α.Ε. 4/2017», προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48
€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη των Νο 1 & Νο 2 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής
των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
ειδών ∆ιατροφής για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών και του
Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά για τις
σχολικές χρονιές 2018-2019 & 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης
441.629,81 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/16, όπως ισχύει.
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση της Προµήθεια Υλικών Αυτόµατης Άρδευσης προϋπολογισµού
δαπάνης 59.823,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 22ο: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το
2ο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 23ο : Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών –
αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε
όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 24ο : Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών –
αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρµένων και
επικινδύνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής ελέγχου
(ΠΙΛΛΑΡ)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 25 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη
διενέργεια συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των
µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 31.810,00 €
πλέον Φ.ΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 26ο: 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).

5
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 Περιβάλλοντος & Πρασίνου
9. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
10. ∆/νση Οδοποίας – Αποχ/σης
11. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
12. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού
13. ∆/νση ∆ιοίκησης
14. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
15. ∆/νση Πολιτισµού
16. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης &Γ.Σ.Π
17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

