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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
570.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της
προµήθειας: «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προστατευτικών Κρυστάλλων
Ασφαλείας στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του
Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΥΑΛΟ∆ΟΜΗ
– ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.

571.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την υπηρεσία µε τίτλο
«Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά της Covid 19 Β΄ΚΥΚΛΟΣ», προϋπολογισµού δαπάνης 83.761,12
€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, ύστερα από τη
λήψη του από 7-8-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

572.

Συµµόρφωση στην 903/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία ακυρώνεται η 366/2020 απόφαση
της Ο.Ε., που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και ονοµατοθεσίας»
προϋπολογισµού δαπάνης 119.771,29 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., κατά το
µέρος που έκανε αποδεκτή την προσφορά του κου Εµµανουήλ Χριστ. Πετράκη,
αποκλεισµός του Εµµανουήλ Χριστ. Πετράκη από τη συνέχεια του διαγωνισµού µε
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του και ανάδειξη ως
προσωρινής αναδόχου της εταιρείας Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ.

573.

Απόρριψη της ένστασης που υπέβαλλε η εταιρεία CLOUDPRINT DIGITAL AND
PRODUCTS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, κατά της µε αρ. 535/2020 απόφασης της Ο.Ε.,
που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο συνοπτικό διαγωνισµό για την
«Προµήθεια βιβλίων & εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2020»
προϋπολογισµού δαπάνης 24.224,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τους λόγους που
αναφέρονται στο Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Ενστάσεων και κατάπτωση του
κατατιθέµενου παραβόλου του προσφεύγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016.

574.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, 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, στην εταιρεία
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ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
«MICROBASE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ».
575.

576.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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&

Έγκριση της πρόσληψης εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόµων µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την
αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21
του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, από το σύνολο των διακοσίων είκοσι (220)
εγκριθεισών συµβάσεων.
Έγκριση της πρόσληψης δεκατριών (13) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) 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, από το σύνολο των είκοσι (20)
εγκριθεισών συµβάσεων.
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