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

5η συνεδρίαση

Πειραιάς, 1 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 9424/138

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 την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 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 40,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου
ΒΟΙ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την χορήγηση στοιχείων (Κτηµατογραφικό
∆ιάγραµµα) από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά για το ακίνητο της Ιωννιδείου
Σχολής.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου
ΧΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση
αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).
ΘΕΜΑ 3ο: Ακύρωση της µε αριθ. 3/2019 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για τα
έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, λόγω µη προηγούµενης έκδοσης και ανάρτησης
των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 4ο: Ακύρωση της µε αριθ. 5/2019 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών Κηποτεχνίας
ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπως ισχύει, λόγω µη προηγούµενης έκδοσης
και ανάρτησης των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη του από 28-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού 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
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για τα
έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών Κηποτεχνίας
ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του από 15-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,
σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
µελέτη: «Αποκατάσταση και Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου για µετεγκατάσταση
Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα 47», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Στατική
Μελέτη» προϋπολογισµού δαπάνης 59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση της προµήθειας: «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 10ο: Έγκριση του από 29-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή
µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια αδρανών υλικών για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2018-2019» προϋπολογισµού
δαπάνης 36.568,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει

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.pireaus.gov.gr για τις
συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή,
Συνεδριάσεις).
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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 & Κτηµατολογίου
10. ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
11. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
12. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
13. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε

