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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
37.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης
του υπαλλήλου του ∆ήµου µας
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη διενεργούµενη προκαταρτική εξέταση, 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.

38.

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 εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους
δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει του Πάσχα του 2019,
προϋπολογισµού δαπάνης 52.200€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016

39.

Αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τις δαπάνες
προµήθειας εδεσµάτων και ποτών, αλλά και το κόστος µουσικής και ηχητικής
κάλυψης της προγραµµατισµένης εκδήλωσης των µελών των Κέντρων Αγάπης
και Αλληλεγγύης του ∆ήµου µας για την Τετάρτη 20/02/2019 στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και Ν.
3852/10.

40.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα
της υπαλλήλου ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ, για έξοδα δηλώσεων
Κτηµατολογίου που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο διεκδίκησης
του κτήµατος στο Σχιστό..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
41.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 212/2019 ποσού
57,31 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 15/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την εκµίσθωση ετήσιας γραµµατοθυρίδας.

42.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 211/2019 ποσού
30.000 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 16/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη.

43.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης της υπαλλήλου του ∆ήµου µας Γεωργανά
Αγγελικής ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά την
δικάσιµο της 19-3-2019 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.
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44.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ψήφισης του κανονισµού τελών
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

45.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισµού για το 4ο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2018

46.

Έγκριση του από 29-1-2019 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 της προµήθειας: «Προµήθεια Λοιπών Ανταλλακτικών (Ελαστικά,
Αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κ.λπ.)», προϋπολογισµού δαπάνης 112.520,00 € πλέον
ΦΠΑ, στην εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει..

47.

Έγκριση του από 4-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε
την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση 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΄ Ασφαλτόµιγµα Α265 και Άσφαλτος ψυχράς (προϋπολογισµού δαπάνης
12.271,00 € πλέον Φ.Π.Α.), στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

48.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση
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, στον κ. ΓΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

49.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών
Σταθµών» προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.

50.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για
την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και Επισκευές ∆ιατηρητέων κτιρίων
ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 120.900,00 € πλέον
Φ.Π.Α, στον κ. ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.

51.

Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης
προσφορών, για τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για την
προµήθεια: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων
πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήµενων κάδων
απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 311.600 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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52.

Αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους της εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΑΡΚΟΥ∆Η
ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», 6 µεταλλικών κυτίων
για το Σύστηµα µιας χρήσης µαζέµατος ακαθαρσιών σκύλων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.

53.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 760,00 €
(επτακοσίων εξήντα ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 12/15-012019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.12 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της
Ελένης Λιάπη, ΠΕ Χηµικών, µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά. Το
ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, στη Ρίγα της Λετονίας από 4-6
Φεβρουαρίου 2019, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στη συνάντηση του
ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και
ακρωνύµιο BLUES.

3

