∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr

ΠΡΟΣ:

31η συνεδρίαση

Πειραιάς, 19 Σεπτεµβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 57199/852

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,
Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος,
Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης,
Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης
Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα,
Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν
Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει
την ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του
έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Εκτάκτων Ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια Σ.Ε.
1/2019», προϋπολογισµού 161.289,03 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του
έργου: «Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής Υδραυλικών – Αποχ/κών Εγκαταστάσεων
και ∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων, έτους 2019 Σ.Ε. 2/2019», προϋπολογισµού
161.289,86 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο: «Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών
Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του
έργου: «Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών
και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια», προϋπολογισµού 322.580,38 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6422.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, του Οικονοµικού Έτους 2019 στο όνοµα
της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πούλου Μαρίας, για τη µετάβαση µονοµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή του στη 2η συνάντηση του
Ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο “Collaborative production for the circular economy: a
community approach” και ακρωνύµιο PoP Machina, στο πλαίσιο του προγράµµατος
HORIZON 2020 που θα διεξαχθεί στο Venlo της Ολλανδίας από 6-11-2019 έως 9-112019.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της υπαλλήλου
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τη δαπάνη «Έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών
ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α750/2019 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Ζ Τριµελές) (ακύρωση εγγραφής από βεβαιωτικό
κατάλογο δηµοτικών τελών).
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 979,30 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την
πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στη Βάρνα
της Βουλγαρίας από 9-11 Σεπτεµβρίου 2019, όπου πραγµατοποιήθηκε η τελική
συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο:”BLUe growth connects European Seas”
και ακρωνύµιο BLUES».

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).
Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης

