Κατάσταση θεµάτων της 9ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (8-3-2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
76.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

77.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασίες
επισκευής εκτάκτων ζηµιών παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης
59.637,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

78.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της
προµήθειας: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση
παιδικών χαρών του ∆ήµου Πειραιά».

79.

Έγκριση του από 1-3-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών
µισθώσεων – εκµισθώσεων και κατακύρωση της φανερής προφορικής
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακίνητου
(καταστήµατος Υγ2) επί της οδού ∆ραγάτση αρ. 10, στο ισόγειο της Ιωνιδείου
Σχολής, συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 65,10 τ.µ. β)
παταριού 35,40 τ.µ.), στην εταιρεία «OLYMPICO CATΕRING P.C.,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε», σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.

80.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου/ακινήτων
προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί/θούν για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου που
στεγάζονται στο κτίριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και
στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19.

81.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών
αναδόχων και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του
∆ήµου Πειραιά και των
Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018-2022»,
προϋπολογισµού δαπάνης 1.208.114,92 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, στις εταιρείες
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ.

82.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ψήφισης της υποχρεωτική αναµόρφωση
του ΟΠ∆ οικ. έτους 2019.

83.

Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 29/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
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