Κατάσταση θεµάτων της 18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (22-5-2019)

ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
167.

Έγκριση του από 8-5-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την
υπηρεσία: «Εργασίες επισκευής εκτάκτων ζηµιών παιδικών χαρών»,
προϋπολογισµού δαπάνης 59.637,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία
ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΠΕ.

168.

Χορήγηση παράτασης δέκα ηµερολογιακών ηµερών, της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι µέχρι 6 Ιουνίου 2019, του δηµόσιου
διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού
κοινόχρηστων χώρων – εφαρµογές SMART CITIES, µε εξοικονόµηση ενέργειας
στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

169.

Εγκρίνει την παράταση του εντάλµατος προπληρωµής µε αριθµ. 675/2019 ποσού
1.500,00 €, το οποίο εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµό 40/2019 απόφαση Ο.Ε.
στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου µας ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ και αφορά έξοδα δηλώσεων Κτηµατολογίου, στο πλαίσιο
διεκδίκησης του κτήµατος στο Σχιστό.

170.

Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α1363/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 12ο Μονοµελές) εκδοθείσα κατόπιν συζήτησης
της από 30-4-2009 προσφυγής του Ευάγγελου Λύκου του Νικολάου κατά του
∆ήµου µας.

171.

Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α1365/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 12ο Μονοµελές) εκδοθείσα κατόπιν συζήτησης
της από 10-2-2010 προσφυγής: (α) της εταιρείας «ΛΥΚΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ» (µετατραπείσα σε Ι.Κ.Ε. µε την επωνυµία «FOOD FAMILY
I.K.E.») και (β) του Ευάγγελου Λύκου του Νικολάου, κατά του ∆ήµου µας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 1ο: «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 βάσει
τιµής, για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019 -2020-2021»
προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € πλέον ΦΠΑ.
172.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια
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«Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 40.320,00 € πλέον ΦΠΑ.
173.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Γεωργικών Μηχανηµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην
εταιρεία KALLENERGY Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

174.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019
-2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € πλέον ΦΠΑ.

175.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης του Καλογερόγιαννη Ιωάννη του Νικολάου,
Προϊστάµενου του Τµήµατος Φυλάκων & Καθαριστριών της ∆/νσης ∆ιοίκησης ,
ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της
14/06/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου
µας «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων &
Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.

176.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης των Χρήστου Μπάτου, Προϊστάµενου,
Καραµολέγκου Αντωνίου και Κουρή Στυλιανού Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων,
ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της
8/07/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου
µας «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων &
Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.

177.

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, µόνο
βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την
κίνηση µεταφορικών µέσων και θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των
Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης
3.230.588,60 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
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