∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
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ΠΡΟΣ:

44η συνεδρίαση

Πειραιάς, 6 ∆εκεµβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 75023/1198

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
τη Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη
του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού
οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης 48.180,00€ πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη του από 4-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Αγορά
λογισµικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κανονισµού τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από εµπορικές
δραστηριότητες για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 4500/2019
ποσού 200,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 408/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α 20.7134.35 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Οικονοµικού έτους 2019 για την ανανέωση πιστοποίησης ψηφιακών
ταχογράφων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ µε χρέωση
στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου Καπελιώτη Αγγελικής.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6323.02
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου
ΒΟΙ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την πληρωµή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας
καυσαερίων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6322.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου
ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων
της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη της παράτασης της σύµβασης παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης
για τη βελτιστοποίηση προγραµµάτων και δροµολογίων συλλογής απορριµµάτων για τα
απορριµµατοφόρα και ανοικτά φορτηγά του ∆ήµου στη Β ∆ηµοτική Κοινότητα µεταξύ
του ∆ήµου Πειραιά και του κου Γεωργίου Ν. Φώτη καθηγητή ΕΜΠ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη της 2ης τροποποίησης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας διαχείρισης
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων – τέλη απόρριψης.
ΘΕΜΑ 9ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση δυο ακινήτων για την στέγαση δύο
Βρεφονηπιακών Σταθµών στην Α & Β ∆ηµοτική Κοινότητα Πειραιά, αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 10ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού
διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση ακινήτου, εντός των ορίων Καλοκαιρινού,
Χορµοβίτου, Αγ. ∆ηµητρίου, Αναπαύσεως, Υπαπαντής, Μεθώνης, Αγ. Παντελεήµονος,
Πλάτωνος, Καλοκαιρινού, Χορµοβίτου,
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη
ου
µεταστέγαση του 7 Γυµνασίου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης Προσφορών, του
συνοπτικού διαγωνισµού της µελέτης: Στατικές µελέτες- έλεγχος στατικής επάρκειας
∆ηµοτικών Κτιρίων Α./Α4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος στατικής επάρκειας του
∆ηµοτικού κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου) µε
προεκτιµώµενη αµοιβή 59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την µελέτη: «Στατικές µελέτες- έλεγχος στατικής επάρκειας
∆ηµοτικών Κτιρίων Α./Α4/2019 (Στατική µελέτη –έλεγχος στατικής επάρκειας του
∆ηµοτικού κτιρίου επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου) µε
προεκτιµώµενη αµοιβή 59.398,60 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου: «Πύκνωση
Φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων» Α.Α.Ε.4/2019, προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,65
€ πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 14ο: 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 εκτέλεση του
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έργου: «Πύκνωση Φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων» Α.Α.Ε.4/2019, προϋπολογισµού
δαπάνης 322.580,65 € πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 839,78 €, λόγω είσπραξής τους µε το αριθµ.
696/2017 γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 20,78 €, λόγω είσπραξής του µε το αριθµ. 535/2018
γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 163,00 €, λόγω είσπραξής τους µε το αριθµ.
535/2018 γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 238,10 €, λόγω είσπραξής του µε το αριθµ. 535/2018
γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 21,47 €, λόγω είσπραξής του µε το αριθµ. 535/2018
γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 31,10 €, λόγω είσπραξής του µε το αριθµ. 535/2018
γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιαγραφή οφειλής ποσού 300,00 €, από τον υπόχρεο µε κωδικό δηµότη 22151 λόγω
προηγούµενης εξόφλησης της οφειλής σύµφωνα µε την παρ. δ του άρθρ. 174 του Ν.
3463/2006 και του Ν. 4623/2019
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση κανονισµού τελών διαφήµισης έτους 2020.
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ή µη αιτηµάτων εξώδικου συµβιβασµού που αφορούν απαιτήσεις της
υπό εκκαθάριση ∆ηµοτική Επιχείρηση «∆.Ε.Π.Ε.Π.» µε βάση σχετικές αγωγές της,
κατά πρώην εργαζοµένων σε αυτή

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.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
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).
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Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
1. Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
2. Γραφείο ∆ηµάρχου
3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
10. ∆/νση Πληροφορικής
11. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
12. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
13. ∆/νση Καθριότητας & Ανακύκλωσης
14. ∆/νση ∆ιοίκησης
15. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
16. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

