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

ΠΡΟΣ:

45η συνεδρίαση

Πειραιάς, 16 ∆εκεµβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 77045/1245

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 Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 11.30 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 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την: «Προµήθεια φαρµάκων,
αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού και κενών κυτίων Πρώτων Βοηθειών, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά και του Ξενώνα Φιλοξενίας
Κακοποιηµένων
Γυναικών»,
προϋπολογισµού
δαπάνης
35.854,80
€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη του 10ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:
«Ανάπλαση και αναβάθµιση επιλεγµένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον
Αστικό Ιστό Επιλεγµένων Περιοχών ∆ικτύου κυκλοφορίας Πεζών στον Αστικό Ιστό
∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε 8/2012.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών
Σταθµών, ποσού 570 € και τυχόν προσαυξήσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
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ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.270,64 €, λόγω είσπραξης τους µε το µε
αριθµ. 535/31-12-2018 γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 5ο ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 723,09 € από τον υπόχρεο µε κωδικό δηµότη 61519
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το Ν.
4623/2019.
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 5.604,20 € από τον υπόχρεο µε κωδικό δηµότη
707108 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα
µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιαγραφή επιβληθέντος προστίµου αυθαίρετης κατασκευής, µετά από εξόφληση του
ποσού 720,00 € από τον υπόχρεο µε κωδικό δηµότη 801392, σύµφωνα µε το Ν.
4623/2019.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών
Σταθµών, ποσού 986 € και τυχόν προσαυξήσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών οικογενειακών τάφων, συνολικού ποσού 400 €,
λόγω εξόφλησή τους, σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιαγραφή οφειλών, παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού 100,00 €, λόγω
είσπραξης τους µε το µε αριθµ. 9933/8-10-2018 γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε το
Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 11ο: ∆ιαγραφή οφειλών, παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού 40,00 €, λόγω
πληρωµής στα ΕΛ.ΤΑ., σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιαγραφή οφειλών, παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού 80,00 €, λόγω
πληρωµής στα ΕΛ.ΤΑ., σύµφωνα µε το Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόδοση λογαριασµού, απαλλαγή του υπολόγου, για το ένταλµα προπληρωµής
ποσού 16.940,00 και το συµπληρωµατικό ένταλµα προπληρωµής ποσού 990,00 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 312/4-10-2019 και την 344/23-10-2019 αντίστοιχα αποφάσεις
της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 και του Κ.Α. 00.6423 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της µόνιµης διοικητικής
υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Ανδρονίκης Φατλέ και έγκριση γενόµενης δαπάνης.
Τα εντάλµατα προπληρωµής αφορούν στην πληρωµή εξόδων για την µετάβαση
αεροπορικώς – διαµονή- ηµερήσια αποζηµίωση- έκδοση βίζας- µεταφορές και συµµετοχή
στο forum για την µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π.
Μώραλη και διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου, στην αδελφοποιηµένη πόλη της
Σαγκάης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας, από 2/11/2019 έως 7/11/2019, προκειµένου
να συµµετάσχουν στην 2η ∆ιεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) (η οποία
πραγµατοποιήθηκε από 5/11/2019 έως 10/11/2019).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στο
συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια : «Προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών
που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας ενόψει των
Χριστουγέννων του 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 52.940,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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ΘΕΜΑ 15ο: Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προµήθειας τροφίµων τα οποία θα
διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους
µας, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2019, προϋπολογισµού δαπάνης
52.940,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 1.068 δικαιούχων διατακτικής
τροφίµων, οικονοµικά αδύναµων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της εορτής
των Χριστουγέννων έτους 2019.
ΘΕΜΑ 17ο: Προέλεγχος του ισολογισµού του ∆ήµου, του Λογαριασµού Γενικής
Εκµετάλλευσης µε το προσάρτηµά του και του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Χρήσης οικονοµικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ 18ο: Προέλεγχος απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2018.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 390/2019
απόφασης της Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 346/2019
απόφασης της Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 21ο: : Έγκριση γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 53/2019
απόφασης του ∆.Σ.
ΘΕΜΑ 22ο: : Έγκριση γενοµένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 54/2019
απόφασης του ∆.Σ.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:
«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων στις Α,Β,Γ & ∆ δηµοτικές
κοινότητες ΑΑΕ 3 Α/2018.».
ΘΕΜΑ 24ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ΄αριθµ. Α2100/2019 Αποφάσεως
του ∆/κου Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Τριµελές), µε την οποία έγινε δεκτή η από 19-32008 προσφυγή της εταιρίας «Κ. ΠΑΣΧΟΣ & Σια Ε.Ε.», κατά της 149/2008 απόφασης
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την ανάκληση της άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε., ιδιοκτησίας της και κατά της σε εκτέλεση αυτής 24452/2008 Απόφασης
∆ηµάρχου.
ΘΕΜΑ 25ο: Συµπλήρωση της προηγούµενης υπ΄ αρ. 185/2019 απόφασης της Ο.Ε., σύµφωνα
µε το υπ΄αρ. πρωτ. 32581/2160/2019 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας- Αποχέτευσης και
την προηγούµενη υπ αρ. πρωτ. 32240/631/2019 γνωµοδότησή της Νοµικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ: 26Ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης Προσφορών
για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού
Συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών, συγχρηµατοδοτούµενων και διεθνών
προγραµµάτων».
ΘΕΜΑ 27Ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής και συντελεστή βαρύτητας τόσο
για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την
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εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού Συµβούλου στο
πλαίσιο εθνικών, συγχρηµατοδοτούµενων και διεθνών προγραµµάτων», προϋπολογισµού
δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 28o: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού που αφορά το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 48.166,31 € συµπ/νου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.

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).
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 ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
11. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών
12. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
14. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
15. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης

