Κατάσταση θεµάτων της 57ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (19-11-2018)

ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
702.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την προµήθεια «Προµήθεια φυτικού υλικού για τα έτη 2018, 2019, 2020»,
προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει στους : α) ΦΥΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ -Γ. ΠΑΥΛΟΣΠ. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε. και β) στον ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

703.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 40,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την απόκτηση στοιχείων (Κτηµατολογικό
∆ιάγραµµα) που αφορούν στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΣΟΓΙΩΡΓΗ».

704.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 33,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου
ΤΣΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για την απόκτηση Κτηµατολογικού διαγράµµατος από το
Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά.

705.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 11,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.13
του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου
ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την απόκτηση στοιχείων (Κτηµατολογικό
Φύλλο) για το ακίνητο επί της οδού ΕΦΕΣΣΟΥ 26 από το Υποθηκοφυλακείο
Νίκαιας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

706.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 905/2018 ποσού
279.776,47 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 646/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας του 5ου διµήνου
2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.09, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων
από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο
των 320 δικαιούχων.

707.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 906/2018 ποσού
61.926,13 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 647/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας του 5ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α.15.6741.10, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 83
δικαιούχων.

708.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 907/2018 ποσού
2.465,40 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 648/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών Προσφύγων του 5ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.13, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 35 δικαιούχων.

709.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 908/2018 ποσού
50.224,80 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
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εκδόθηκε σύµφωνα µε την 649/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
Ανασφαλίστων του 5ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 36 δικαιούχων.
710.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 909/2018 ποσού
58.375,60 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 650/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
∆ηµοσίου του 5ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 39 δικαιούχων.

711.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 910/2018 ποσού
73.881,50 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 651/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κίνησης ΠαραπληγικώνΤετραπληγικών Ακρωτηριασµένων του 5ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.
15.6741.05, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €.
Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 224 δικαιούχων.

712.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 911/2018 ποσού
1.265.229,79 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 652/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας του 5ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι ένας (0) από το
σύνολο των 1.996 δικαιούχων.

713.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 912/2018 ποσού
388.996,66 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 653/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Νοητικής
Καθυστέρησης του 5ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 367 δικαιούχων.

714.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 913/2018 ποσού
56.275,33 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 654/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Στεγαστικής Συνδροµής του 5ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 110 δικαιούχων.

715.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 914/2018 ποσού
467.239,23 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 655/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών Νοσηµάτων του
5ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.02, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
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δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 355 δικαιούχων.
716.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 915/2018 ποσού
2.788,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 656/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής Παράλυσης του 5ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 2 δικαιούχων.

717.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 916/2018 ποσού
8.364,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 657/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών του 5ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 6
δικαιούχων.

718.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 917/2018, ποσού
311,09 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου µας Ράπτη ∆ήµητρας,
σύµφωνα µε τη µε αριθ. 658/2018 απόφαση της ΟΕ και αφορά στην αµοιβή της
∆ΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων 5ου διµήνου 2018.

719.

Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµ. Α.586/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τµήµα Α2 Ακυρωτικό).

720.

Μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της µε αρ. 157/2018
απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Πειραιά.

721.

Εξώδικος συµβιβασµός σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στην κα
ΤΣΑΡΝΑ ΙΩΑΝΝΑ για ζηµία που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΖΗΒ 3267
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητό της από πτώση κλάδου δένδρου στις 23-7-2018.

722.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης του πρώην ∆ηµάρχου Πειραιά κ.
Μιχαλολιάκου Βασιλείου, 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 (αρθρ. 244
παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών ∆ήµων &
Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

723.

Έγκριση του από 12-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά
µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες υδραυλικών & αποχετευτικών
εγκαταστάσεων & δικτύων όλων των δηµοτικών κτιρίων», προϋπολογισµού
δαπάνης 80.644,75 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

724.

Συγκρότηση
τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης
Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού
για την
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προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά & των Νοµικών
Προσώπων για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ποσού 1.208.114,92 πλέον
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
725.

Έγκριση του Πρακτικού No 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών
αναδόχων και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της
Προµήθεια Ξυλείας και Συναφών Υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 44.988,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει στους: α) ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΠΕ και β)
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

726.

Έγκριση του Πρακτικού No 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου και κατακύρωση της υπηρεσίας: «Ταξινόµηση – Καταγραφή και
Ψηφιοποίηση του Αρχείου Ροντήρη» προϋπολογισµού δαπάνης 40.322,58 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 στην εταιρεία ELIDOC
SYSTEMS AND SERVICES.

727.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη των:
α)∆. ΚΛΕΙ∆ΑΣ & Σια Ε.Ε. και β) Α.Ι.ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ & Σία Ο.Ε. ως
προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της
προµήθειας: «Προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2018-2019» προϋπολογισµού δαπάνης 36.806,79 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.

728.

Έγκριση του από 5-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, ως προσωρινής
αναδόχου του συνοπτικού επαναληπτικού 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, ως προς την οµάδα Α (προϋπολογισµού δαπάνης 12.271,00
€), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

729.

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 : « Προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών που θα δοθούν σε
οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας ενόψει των Χριστουγέννων του
2018» προϋπολογισµού δαπάνης 51.900,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

730.

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 : « Προµήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου
Πειραιά των ετών 2018-2019» προϋπολογισµού δαπάνης 31.194,10 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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731.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την µελέτη : «Στατική µελέτη – έλεγχος στατικής επάρκειας
του ∆ηµοτικού Κτιρίου επί των οδών Παξών & Ερµουπολεως (Βρεφονηπιακός
Σταθµός) » προϋπολογισµού δαπάνης 42.448,12 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

732.

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, µόνον βάσει τιµής, 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.

733.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής, για την προµήθεια:
«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.

734.

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1861/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.

5

