Κατάσταση θεµάτων της 28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (22-6-2020)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
418.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 4ης
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.

419.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 1728/2020,
ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ∆ΡΑΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ,
για την πληρωµή: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας
τρικύκλων).

420.

Έγκριση της πραγµατοποίησης εκδηλώσεων του επετειακού
«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020» και εξειδίκευση της πίστωσης.

421.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού πεντακοσίων σαράντα ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς
αντιπροσωπείας στο Szczecin της Πολωνίας από τις 09/03/2020 έως 12/03/2020
για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού
έργου µε τίτλο “GREen Startup Support” και ακρωνύµιο “GRESS”, που
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG EUROPE.

422.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 37,20 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά
στεφάνου για τη τελετή µνήµης και τιµής για τους πεσόντες της µάχης της
Κρήτης.

423.

Έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου του έργου «Ανακατασκευή
ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά, Α.Α.Ε. 2/2017», έως τις
19-8-2020, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

424.

Έγκριση παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου
«Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά», κατά
τέσσερις (4) µήνες έως 31-10-2020.

425.

Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
λυµάτων στις Α, Β, Γ &∆ ∆ηµοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε 3Α/2018», µέχρι 31-122020.

426.

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Συντήρηση και
Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών»

427.

Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση Κλειστού
Συγκροτήµατος Γυµναστηρίων Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά».

428.

Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 443/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Πειραιά.

429.

Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 3145/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 19ο Μονοµελές)

µερικής αναµόρφωσης του

έτους
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430.

Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Αρβανίτη Νικόλαου , που
αφορά σε αποζηµίωση για φθορές στο µε αρ. κυκλοφορία ΖΝΑ 5087 ΙΧΕ όχηµά
επί της οδού Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 37.

431.

Μη εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας Μιχαλοπούλου
Γεωργίας , που αφορά σε αποζηµίωση για φθορές στο µε αρ. κυκλοφορία ΥΗΡ
8567 ΙΧΕ όχηµά της, λόγω θραύσης του εµπρόσθιου υαλοπίνακα από πτώση
δένδρου.

432.

Αποδοχή της δωρεάς της υπηρεσίας µε τίτλο «Απεντόµωση – µυοκτονία στο
σύνολο των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά», από την εταιρεία
ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

433.

Συγκρότηση Επιτροπής για την προµήθεια µε τίτλο: «Αγορά υγειονοµικού υλικού
έκτακτης ανάγκης Β Φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19.

434.

Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου : «Αναβάθµιση – συντήρηση –
βελτίωση & εκσυχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020»
προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α .

435.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για το έργο: «Αναβάθµιση –
συντήρηση – βελτίωση & εκσυχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020»
προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

436.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ.
2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης
ανάγκης Β φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 17.209,10
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

437.

Έγκριση του από 2-6-2020 Πρακτικού 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, µόνο βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Στεγάστρων µεταλλικών για στάσεις λεωφορείων» προϋπολογισµού
δαπάνης 48.378,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει, στην εταιρεία TOP VISION ΕΠΕ.

438.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ.
2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης,
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια και Εγκατάσταση
Προστατευτικών Κρυστάλλων Ασφαλείας στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών
κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
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439.

Συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
τηλεφωνικών κέντρων στα κτίρια Ρετσίνα 45, Θηβών 50 και στο κτίριο της πρώην
Εµπορικής Τράπεζας επί της οδού Μακράς Στοάς», προϋπολογισµού δαπάνης
100.700,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

440.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 93,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά
στεφάνου).

441.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2150/2020, ποσού
30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη.

442.

Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. Α 2092/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 11ο Τριµελές)

443.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση τριακοσίων (300) κατεστραµµένων,
µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µε ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100
lt, εκτιµώµενου βάρους 75 kg έκαστος, που βρίσκονται επί της οδού Ρετσίανας 4547 καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81

444.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση α) τριακοσίων (300) πράσινων πλαστικών
κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας 240 lt, β) εξήντα (60) πράσινων πλαστικών
κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας 1.100 lt και γ) χιλίων (1000) πράσινων
πλαστικών καπακιών κατεστραµµένων από τους
µεταλλικούς κάδους,
χωρητικότητας 1.100 lt, που βρίσκονται στην αποθήκη Υλικών – Καυσίµων –
Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο
του Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆
270/81.

445.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) που φυλάσσονται
στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, καθώς και στην
Αποθήκη της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , επί της οδού Ρετσίανας 4547, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81

446.

Κατακύρωση του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, 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 ισχύει, στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Χ. – ΜΕΜΙ Ρ.ΟΕ».
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
447.

Έγκριση πραγµατοποίησης εκδήλωσης, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel
Secure (UIA) και εξειδίκευση της πίστωσης».

448.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για τη προµήθεια : «Προµήθεια
εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4

