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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
181.

Έγκριση της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών
Έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

182.

Έγκριση της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των
δηµοτικών κτιρίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007
και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

183.

Έγκριση της πρόσληψης εκατόν δεκαεπτά (117) ατόµων µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007,
όπως ισχύει

184.

Έγκριση της πρόσληψης εξήντα (60) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει»

185.

Έγκριση της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού –
Ηλεκτρολογικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και
του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

186.

Έγκριση της πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει».

187.

Έγκριση της πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,
όπως ισχύει».

188.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια,
∆ηµιουργία Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών Πλάζ
Φρεαττύδας και Πλάζ Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού δαπάνης 119.801,60 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

189.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Σίτιση των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, έτους 2020-2021» προϋπολογισµού
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δαπάνης 193.190,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαίωµα προαίρεσης
15% , σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
190.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 3. 652,20 € (Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων
Πενήντα ∆ύο Ευρώ και Είκοσι Λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την
πληρωµή εξόδων µετάβασης αντιπροσωπείας στο Matosinhos και στο Porto της
Πορτογαλίας από τις 26/01/2020 έως 01/02/2020 για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά
στη συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο µεταφοράς BluAct στο
Matosinhos καθώς και για την συµµετοχή στο cities Forum στο Porto

191.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 73/2020, ποσού 5.571,89€
σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020 που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 36/2020 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, στο όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου µας Καπελιώτη Αγγελικής για την
πληρωµή των ασφαλειών των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης
∆ΕΠΕΠ.

192.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 521/2020, ποσού 35,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2020 που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 102/2020 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας Βοϊδονικόλα Γεωργίου για την
απόκτηση στοιχείων από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά για το ακίνητο του
Παιδικού Σταθµού επί των οδών Ερµουπόλεως και Παξών.

193.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 95/2020, ποσού 350,00
ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά
οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, Σταµατίνας
Τσιτσινάκη, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 31/2020 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής και αφόρα τα έξοδα µετακίνησης της ∆ικηγόρου του
∆ήµου µας Εµµανουήλ Μαρίας προκειµένου να παραστεί σε δικαστήριο στην
Θεσσαλονίκη, που αφορά την αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«BRINX (ΜΠΡΙΝΞ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη.

194.

Ακύρωση της µε αριθµ. 165/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που
αφορά την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α. 30.6422.23 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους
2020 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. ∆ηµήτριου Συριανού, για τη
µετάβαση του στην πόλη Στσέτιν (Szczecin) της Πολωνίας και τη συµµετοχή του
στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο “ GREen Startup
Support” και ακρωνύµιο «GRESS», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
INTERREG EUROPE από 09/03/2020 έως 12/03/2020 επειδή η συµµετοχή του σε
αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί για προσωπικούς λόγους.

195.

Αποδοχή της δωρεάς ποσού 415,00 € από τον κ. ΤΡΙΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
(Εκδόσεις Ελκυστής), στον Ξενώνα Κακοποιηµένων Γυναικών του ∆ήµου
Πειραιά.

196.

Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της υπαλλήλου της
∆/νσης ∆ιοίκησης – Τµήµα ∆ηµοτικών Κοινοτήτων & ∆ηµοτικών Νοµικών
Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, από 01-01-2020 έως και 31-11-2020,
για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/19.
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197.

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επείγουσα Επισκευή –
ανακατασκευή οδοστρώµατος της οδού Τσαµαδού, λόγω επικινδυνότητας.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 18ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Μιλτιάδη, που αφορά τροχαίο ατύχηµα επί της οδού
Βασιλικών και Χρυσοστόµου Σµύρνης στ Καµίνια την 27-7-2019.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 19ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου, για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, µάρκας
Jimny Suzuki, µε αρ. κυκλ. ZNA 5087,επί της οδού Ακτή Μουτσοπούλου 37, από
φυτικά υπολείµµατα που κατέπεσαν επί της οροφής του οχήµατος κατά τη
διάρκεια διενέργειας κλαδεύσεων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 20ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας KHACHIAN
IRYNA για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, επί της οδού Σαµψούντος
20, από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 21ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Νταουντάκη
Γεωργίου για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού Αγ.
∆ηµητρίου στη συµβολή της µε την οδό Νικηταρά, από πτώση σε λακκούβα στο
οδόστρωµα.
198.

Αναπροσαρµογή του µισθώµατος που καταβάλλει ο ∆ήµος για το ακίνητο που
βρίσκεται επί της οδού Αγχιάλου 104, ιδιοκτησίας Γεωργιάκου Γεωργίου του
Μιχαήλ, στο οποίο στεγάζεται το ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο της ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της
Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Πειραιά.

199.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 (ορθή επανάληψη) & Νο 2 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρείας ΦΟΝΤΑΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ ως
προσωρινής αναδόχου του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µε βάση την τιµή, για την προµήθεια: «Προµήθεια και εγκατάσταση υλικών
εξοπλισµού σιντριβανιών έτους 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 169.008,00
€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

200.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της
εταιρείας ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ – ΜΟΛΧΟ – Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε –
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ως προσωρινής αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού
ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής για την υπηρεσία: «Ψηφιακή Πύλη στον Πολιτισµό» ΟΠΣ
5041957 στο πλαίσιο της Πράξης: Αξιοποίηση και Ψηφιακή – ∆ιαδραστική
Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του
Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό
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Προιόν»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020,
προϋπολογισµού 403.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
201.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας
τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας,
µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής του Πάσχα του 2020, προϋπολογισµού
δαπάνης 53.000€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

202.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «Πλύσιµο
αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης», προϋπολογισµού
δαπάνης 36.370,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

203.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
«Πλύσιµο αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»,
προϋπολογισµού δαπάνης 36.370,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

204.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού
για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ1) που βρίσκεται επί
της οδού Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο
συνολικής καθαρής επιφανείας 61,26 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 122,97 τ.µ.
(υπόγειο 88,56 τ.µ. και πατάρι 34,41 τ.µ.).

205.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης 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, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

206.

Τροποποίηση της σύµβασης που αφορά τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό, για την προµήθεια: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων
ανατρεπόµενων, κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και
επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 311.600 € πλέον
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.

207.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 63/2020 ποσού
1.590,00€ € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 33/15-01-2020 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του προϋπολογισµού του
∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της µόνιµης διοικητικής
υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Ανδρονίκης Φατλέ και έγκριση γενόµενης
δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων για την
µετάβαση αεροπορικώς – διαµονή – ηµερήσια αποζηµίωση της Αντιδηµάρχου
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κας Ανδριάνας Ζαρακέλη , στο Βερολίνο, στα πλαίσια του έργου «Datavaults»,
στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, από 19/01/2020 έως 23/01/2020.
208.

Κατάρτιση και Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης της µελέτης: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ –
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».

209.

Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου των αποβιωσάντων ∆ωρητών – Ευεργετών
της πόλης του Πειραιά, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου
2020 (στο Κοιµητήριο της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ) και εξειδίκευση της πίστωσης.

210.

Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου των Πνιγέντων – Φονευθέντων του Εµπορικού
Ναυτικού, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 (στον Ιερό
Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς) και εξειδίκευση της πίστωσης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του εορτασµού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, που θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 25η Μαρτίου 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης.
211.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 310,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που
αφορά την αγορά στεφάνων.

212.

Υποβολή µηνιαίου λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός ∆εκεµβρίου 2019.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
213.

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, µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής
και συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική
προσφορά, για την 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην
εταιρία ΗΡΩΝ, ΤΣΑΜΗΣ ∆. – ΜΑΝΤΕΣ Κ.Ο.Ε

214.

Έγκριση της ετήσιας επιχορήγησης του ∆ήµου Πειραιά προς το Ν.Π.∆.∆ του
∆ήµου Πειραιά µε την επωνυµία Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Νεολαίας
«ΟΠΑΝ» οικονοµικού έτους 2020 ποσού 1.300.000,00 € και καταβολή της σε
πέντε ισόποσες δόσεις.

215.

Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του Κων/νου
Μωϋσίδη, προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης
εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2019
προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € πλέον Φ.ΠΑ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/16 (αρ. 103, παρ. 2), έως τις 24-3-2020
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216.

Έγκριση µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς του ∆ηµάρχου
Πειραιά κ. Ι. Μώραλη και διµελούς αντιπροσωπείας, από 30-3-2020 έως 4-4-2020,
προκειµένου να συµµετάσχουν στο Παγκόσµιο Συνέδριο URBAN FUTURE στη
Λισαβόνα της Πορτογαλίας (Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: Τρ.31/3/2020 έως Παρ. 3-42020)

217.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκπόνηση µελέτης για το
έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού
δαπάνης 38.843,80 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

218.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία
«Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών κτηρίων στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά
του covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 12.096,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα
µε το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

219.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Απολυµάνσεις
∆ηµοτικών κτιρίων στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισµού δαπάνης 12.096€ πλέον ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Έγκριση της µελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρων
διαπραγµάτευσης, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος της αρµόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

220.

Έγκριση των Πρακτικών Νο Ι & Νο ΙΙ (πρακτικό–γνωµοδότηση) της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ο.Ε., ως προσωρινής αναδόχου του 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.

221.

Υποβολή µηνιαίου λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Ιανουαρίου 2020.
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