Κατάσταση θεµάτων της 34ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (10-10-2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
317.

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές και
ανακατασκευές αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά 2018»

318.

Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Αναβάθµιση κλειστού
συγκροτήµατος Γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ του ∆ήµου Πειραιά», µε
αναθεώρηση, κατά εβδοµήντα (70) ηµέρες.

319.

Συγκρότηση διµελούς Επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης
στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Μη.Μ.Ε.∆., για ένα έτος.

320.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
30.6423.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2019 στο
όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. ∆ιονύσιου Ρηγάτου, για τη µετάβαση του ως
αντιπρόσωπος του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στην επίσκεψη µελέτης στο
πλαίσιο του έργου “TechRevolution”, στην πόλη Tallin της Εσθονίας µε σκοπό
την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της ψηφιακής
επιχειρηµατικότητας για το διάστηµα από 14/10/2019 έως 18/10/2019.

321.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ 250 ποσού 3.220
€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 231/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΜΑΝΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ,
για τη συµµετοχή (4) τεσσάρων υπαλλήλων της ∆/νση Πολιτισµού στο 85ο
Συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Βιβλιοθηκών (IFLA WLIC 2019) στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών , 24-30 Αυγούστου 2019.

322.

Αποδοχή της µηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE», προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
∆ήµου µας µε 100 επιταγές ∆ώρου των 100€, σύνολο 10.000 € µηνιαίως, για 4
επιπλέον µήνες (από τον Σεπτέµβριο 2019 έως και τον ∆εκέµβριο του 2019),
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10(άρθρο 72,
παρ.1, περ. η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

323.

Έγκριση της κατανοµής ποσού 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δυο χιλιάδες
εκατόν σαράντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση
έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων .

324.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
του οικονοµικού φορέα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµοσίου διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας:
«Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων,
∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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325.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου: «Έργο
αποκατάστασης εκτάκτων ζηµιών σε σχολικά κτίρια από το σεισµό της
19/7/2019» προϋπολογισµού δαπάνης 75.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 32 παρ. 2γ, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στον
ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

326.

Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. Α271/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (4ο Μονοµελές), σύµφωνα µε την οποία υποχρεώνεται ο
∆ήµος Πειραιά να καταβάλει στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας ποσό 17.308,11 ευρώ
που αφορά αποδοχές υπαλλήλου που είχε µεταταχτεί στο ∆ήµο Πειραιά από το
∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και για τις οποίες η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν είχε εγκρίνει το αντίστοιχο ένταλµα πληρωµής.

327.

Έγκριση της υλοποίησης της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα
διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και
κατοίκους µας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2019, σύµφωνα µε το
άρθρο 75 παρ.1 τοµέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06 και του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου µας και
ορισµός προϋποθέσεων για τους δικαιούχους.

328.

Έγκριση της γενοµένης δαπάνης ποσού 2.690,80 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),
που αφορά στην ορκωµοσία της νέας ∆ηµοτικής Αρχής.

329.

Έγκριση της δηµοσίευσης και εξειδίκευση πίστωσης για τη δηµιουργία µιας
ολοσέλιδης τετράχρωµης διαφηµιστικής καταχώρησης στην τρίτη σελίδα του
περιοδικού «Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΖΕΙ», που θα διανεµηθεί δωρεάν στην πόλη του
Πειραιά σε σταθερά σηµεία και σε ηλεκτρονική µορφή, µε σκοπό την τουριστική
προβολή και ανάδειξη του ∆ήµου Πειραιά – Destination Piraeus.

330.

Έγκριση της υποστήριξης και συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση
πίστωσης, σχετικά µε το ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό ∆ιαγωνισµό της NASA «NASA Space
Apps Challenge», που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του Ο.Λ.Π., από 19 έως 21
Οκτωβρίου 2019.
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