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

58η συνεδρίαση

Πειραιάς, 22 Νοεµβρίου 2018
Αριθ. πρωτ. 59558/1202

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 τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή µη ενδοδικαστικού συµβιβασµού σε σχέση µε την ΑΓ 282/2018
αγωγή της εταιρείας ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ. ΑΤΕ.
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την παράταση αποπληρωµής έως 31-12-2018 του υπ΄
αρ. 3169/2018 Χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600 ευρώ σε
βάρος του
Κ.Α.00.6495.01 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα της
µονίµου υπαλλήλου, κας Σταµατίνας Τσιτσινάκη.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 893/2018
ποσού 6.200,00€ στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου, Γεωργίου
Γιουρούκου σε βάρος του Κ.Α 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2018 που αφορούσε στην πληρωµή του τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση
αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ για το κτιριακό
συγκρότηµα της Ιωνιδείου σχολής.
ΘΕΜΑ 5o : “Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου, για το ένταλµα
προπληρωµής µε αρθ. 3153 ποσού 402,43€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε
αρθ 694/6-11-2018 απόφαση της Ο.Ε, σε βάρος του Κ.Α 00.6495.18 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου
υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά
Οικονόµου Αικατερίνης.Tο ένταλµα
προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων παροχής στατιστικών στοιχείων
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από την ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος
HORIZON 2020-proGIreg
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φθαρµένων και
επικινδύνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου
(ΠΙΛΛΑΡ)», προϋπολογισµού δαπάνης 161.283,70 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 7ο: 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 προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κ.λπ. για την Καθαριότητα
προϋπολογισµού δαπάνης 42.540,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση της προµήθειας: «Παροχές ένδυσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τις
ανάγκες των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών β) Προµήθεια Στολών Φιλαρµονικής
Ορχήστρας», προϋπολογισµού δαπάνης 34.803,10 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή µη του από 16-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του
συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε
συσκευασία 25 Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµ. διαµερίσµατα
του ∆ήµου Πειραιά ετών 2018-2019», προϋπολογισµού δαπάνης 28.421,00 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο: 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 για την παροχή
υπηρεσιών µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος ανάλυσης
επικινδυνότητας τροφίµων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου ΗACCP των
βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου µας προϋπολογισµού δαπάνης 21.250,00 €
πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση
τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµούΑξιολόγησης Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού
για την Προµήθεια οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών,
προϋπολογισµού δαπάνης 1.698.924,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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.
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. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Οικονοµικού
10. ∆/νση Αρχ/κο & Λ.Τ.Ε
11. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
12. Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
13. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
15. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών

