Κατάσταση θεµάτων της 55ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (6-11-2018)

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
691.

Συγκρότηση επιτροπών Ενστάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών καθώς και των
Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών-Αξιολόγησης Προσφορών Προµηθειών και
Υπηρεσιών άνω των 60.000 € πλέον ΦΠΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

692.

Κατάρτιση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης 2019 του ∆ήµου Πειραιά και του
προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2019, του ∆ήµου Πειραιά και
εισήγηση στο ∆Σ για την ψήφισή τους.

693.

Έγκριση της µε ηµεροµηνίας 23-10-2018 και της υπ’ αριθ. πρωτ. 51872/24-102018 αίτησης του Αλεξάνδρου Μεταξά περί παραίτησης των τόκων της υπ’ αριθ.
Α32/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τµήµα ∆’ Τριµελές)
που δικάστηκε σε πρώτο βαθµό σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 388/2018
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας.

694.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 402,43€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.18
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για τη πληρωµή
παροχής στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια υλοποίησης του
ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020-proGIreg” στο όνοµα της µονίµου
υπαλλήλου του ∆ήµου Οικονόµου Αικατερίνης.

695.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης του τέως Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Βοϊδονικόλα Γεωργίου του Θεοδώρου, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 23-11-2018 ή σε οποιαδήποτε
µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης
υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει..

696.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
168.700,80 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει,
στην εταιρεία BRINX ΑΕ, και στην κα Ζηνοβόα Μίχου.

697.

Αναβολή λήψης απόφασης προσωρινού αναδόχου, που αφορά στο συνοπτικό
διαγωνισµό του έργου: «∆ηµιουργία νέου Βρεφικού τµήµατος στο Βρεφονηπιακό
Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου»,
προϋπολογισµού δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

698.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.400€ σε βάρος του Κ.Α. .15.6422.04,
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου
υπαλλήλου Ευαγγελίας Μπαφούνη, για τη µετάβαση και συµµετοχή µονοµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, στη συνάντηση “Eurocities 2018” που
διοργανώνει η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εδιµβούργο της
Σκωτίας από τις 28 έως και τις 30 Νοεµβρίου 2018.
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