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ΠΡΟΣ:

60η συνεδρίαση

Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2018
Αριθ. πρωτ. 61663/1240

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 Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6323.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου
ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης ΚΕΚ, που αφορά
τα οχήµατα της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση
τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης
Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια χρωµάτων,
αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 101.449,90 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α 4813/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (τµήµα 12ο Τριµελές) σχετικά µε τις υπ’ αρ. 6115/1/2015 και
6114/1/2015 πράξεις εγγραφής της Ε.Υ∆.Α.Π. στον βεβαιωτικό κατάλογο τελών
καθαριότητας και φωτισµού και δηµοτικού φόρου, οικονοµικού έτους 2015.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη της επιβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των
καταστηµάτων α. τουριστικών ειδών, β. ειδών λαϊκής τέχνης, γ. ενθυµίων και δώρων,
δ. ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων,
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιµοποιούµενων στην παραλία, ε. ειδών που χρησιµοποιούνται
στη θάλασσα από τους λουόµενους, στ. ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας», ζ.
σχολών εκµάθησης καταδύσεων, η. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 1, του νόµου
4483/2017.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του από 26-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
«Ανάθεση της σύµβασης υποστήριξης – ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού
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συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 29.931,52 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόδοση λογαριασµού για τα εντάλµατα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ754/2018 &
ΧΕ755/2018 συνολικού ποσού 3.200,00€ (τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ) που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 567/12-09-2018 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του
Οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ.
Καρακατσάνη Μαρίας. Τα εντάλµατα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων
µετάβασης διµελούς αντιπροσωπίας του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στην
«Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων», που διεξήχθη στις Βρυξέλλες του
Βελγίου από τις 08-10-2018 έως τις 11-10-2018.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προσθήκης ειδικών όρων στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου
Ανάπλαση
Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουµουνδούρου «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ».
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. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας
10. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
11. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
12. ∆/νση Πληροφορικής
13. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης

