Κατάσταση θεµάτων της 43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (30-9-2020)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
631.

Μη εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΙΚΟΥ
για ζηµία που υπέστη σταθµευµένη µοτοσυκλέτα επί της οδού Σαλαµίνος 46,
από υποχώρηση οδοστρώµατος.

632.

Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
για ζηµία που υπέστη το υπ’ αριθµ. ΙΕΜ 9168 Ι.Χ αυτοκίνητό του στην οδό Ζέας
και πλησίον της συµβολής αυτής µε την οδό Λοχαγού Λεπετσά, από καθίζηση
(λακκούβα) στο οδόστρωµα.

633.

Αναβολή λήψης απόφασης για τον εξώδικο ή µη συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου
και της κας ΓΚΟΥΦΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, που αφορά ατύχηµα που έγινε επί του
πεζοδροµίου της οδού Κλεισόβης αρ. 133, λόγω φθοράς του πεζοδροµίου
(σπασµένη πλάκα).

634.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 168,53 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του
υπαλλήλου µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την µετατροπή µίας
παροχής ύδρευσης στο ∆ηµοτικό Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45 - 47.

635.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 2776/2020,
ποσού 5.000,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 498/2020 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του υπαλλήλου µας Καµπούρη
Απόστολου, για την Πληρωµή Λοιπών Τελών Κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη
Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου) του ∆ήµου.

636.

Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο
«Κατασκευή Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων Λυµάτων στην Ε ∆ηµοτική Κοινότητα
ΑΑΕ 3Β/2018» και Παράταση συµβατικής προθεσµίας έως 28-2-2021.

637.

Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) για το έργο
«Εργασίες έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια ΣΕ 1/2019».

638.

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της µε αρ. 471/2020 απόφασης του Τριµελούς
Εφετείου Πειραιά, περί καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης από
αναγκαστική απαλλοτρίωση.

639.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 801,92 € σε βάρος του Κ.Α. 15.8111.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του
υπαλλήλου µας Καραµολέγκου ∆ηµήτριου, για την πληρωµή δόσης στο ΚΕΑΟ
Πειραιά για την ρύθµιση οφειλής των Σχολικών Φυλάκων (από 07/2001 έως
06/2006).

640.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Προµήθεια χρωµάτων αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019-2020-2021»
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προϋπολογισµού 199.994,75 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην εταιρεία ΤΕΙΛΟΡΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.
641.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 86,90 € στον κ. Τσιτόπουλο Ηλία,
το οποίο κατέβαλε για την κατασκευή φρεατίου ελέγχου στην κατασκευασθείσα
σύνδεση του ακινήτου επί της οδού Ζαννή 59-61 & Μακρυγιάννη 29.

642.

∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού 1.069 € και τυχόν
προσαυξήσεων, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των Βρεφ/κών Σταθµών.

643.

Υλοποίηση της προµήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεµηθούν,
µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας εν όψει
της εορτής των Χριστουγέννων του 2020 (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. Ι τοµέας
ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
µας) και ορισµός των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 14ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού
µειοδοτικού διαγωνισµού, που έγινε στις 29/7/2020 για την 12ετή µίσθωση ενός
ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου
Πειραιά και συγκεκριµένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς
Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Αγ. ∆ιονυσίου, Θ. Ρετσίνα, Παπαστράτου,
Βασιλαδίου, Μακρών τειχών, ∆. Οµ. Σκυλίτση, Μπιζανίου, Τσακάλωφ,
Νέστωρος, ∆εξίπου, Μίνωος, Λ. Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου µέχρι
συναντήσεως της Ακτής Κουµουνδούρου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταστέγαση των συστεγαζόµενων Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ
Πειραιά, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών.
644.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έγκρισης του ύψους αναπροσαρµογής
ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της ανταποδοτικότητας για το έτος 2021.

645.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έγκρισης του κανονισµού τελών υπαίθριου
εµπορίου (στάσιµο, Κυριακάτικη Αγορά, θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις κ.λ.π.)
έτους 2021.

646.

Έγκριση των Πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη
της
ένωσης
των
οικονοµικών
φορέων:
«ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΘΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ,
ΜΑΡΟΥΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., ΜΑΡΙΑ
ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ», ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για την µελέτη: «Πλαίσιο παρεµβάσεων
για την ενίσχυση και τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε τµήµα του
παραδοσιακού εµπορικού κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης
ανοικτά κέντρα εµπορίου», προϋπολογισµού δαπάνης 58.658,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. & 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Κατάσταση θεµάτων της 43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (30-9-2020)

647.

Έγκριση της πραγµατοποίησης του εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και εξειδίκευση της πίστωσης.

648.

Έγκριση της νοµικής εκπροσώπησης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης
Οδοποιίας- Αποχέτευσης, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ, ενώπιον του
Α΄
Μονοµελές Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιµο της 16/10/2020 ή σε
οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής
υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και ισχύει.

649.

Τροποποίηση της 616/2020 απόφασης της Ο.Ε. και µαταίωση µερικώς της
διαδικασίας, δηλαδή της µη συνέχισης της συµπληρωµατικής- τροποποιητικής
σύµβασης και της µη εκτέλεσης αυτής για το υπολειπόµενο ποσό των 94.960,44
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
της προµήθειας: «Προµήθεια κάδων
απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240
λίτρων και επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

650.

∆ιαγραφή του βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 45.573,32 € από τους Βεβαιωτικούς
καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 21
παρ. 2.3 του Ν. 4674/2020 και του Ν. 4623/2019.

651.

Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για την επιλογή εταίρων που θα διευθύνουν το EUROPE DIRECT για την περίοδο
2021-2025 και συνεισφοράς του ποσού των 2.500 € για το 2021 και των 3.500 € για
καθένα από τα έτη 2022-2025 από ιδίους πόρους.

652.

Έγκριση της τροποποίησης της 75157/6-12-2019 σύµβασης που αφορά στην «Προµήθεια
κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων πλαστικών και επικαθήµενων κάδων
απορριµµάτων» συµβατικής δαπάνης 306.324,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, κατά 76.581,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον πίνακα ανακατανοµής των ποσοτήτων και αύξησης αυτών
που αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας, ώστε ο συνολικός προϋπολογισµός της
τροποποιηµένης σύµβασης να διαµορφωθεί στο ποσό των 382.905,00 πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

653.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της
υπαλλήλου µας Χαϊδεµένου Αικατερίνης, για την προµήθεια ταχυδροµικών
τελών.

654.

Συγκρότηση Επιτροπής για την προµήθεια µε τίτλο: «Αγορά υγειονοµικού υλικού
έκτακτης ανάγκης Γ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των
υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19».

655.

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 Γ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των υπηρεσιών
του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
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656.

προϋπολογισµού δαπάνης 263.974,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
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 µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια βιβλίων & εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2020»,
προϋπολογισµού
δαπάνης
24.224,00
ευρώ
πλέον
ΦΠΑ,
στον
κ.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

657.

Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΠΒ.8_2, ΠΒ.8_2, κατά επτά (7) µήνες, ήτοι έως
21-4-2021 και 21-6-2021, αντίστοιχα και ΠΒ.4_3 και ΠΒ.7_3, κατά σαράντα δύο
(42) ηµέρες, ήτοι έως 2-11-2020 και 2-11-2020, αντίστοιχα, της σύµβασης µεταξύ
του ∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet A.E. µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».

658.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
των: 1)«ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» για την οµάδα
Ι και 2) «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την οµάδα ΙΙ, ως προσωρινών αναδόχων του
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την
εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισµού
δαπάνης 193.949,75 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

659.

Συµβιβαστική επίλυση µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας “ABC FACTORS
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ” (νέα επωνυµία “ ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.”), που αφορά την ήδη τελεσίδικη υπ’αριθµό 5165/2018
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
660.

Αναβολή λήψης απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση
της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & Μηχανηµάτων»
προϋπολογισµού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και επιστροφή του φακέλου στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να επανεξετάσει τις προσφορές των
συµµετεχόντων (σε σχέση µε την ύπαρξη ή µη των απαιτούµενων ISO) και να
επανέλθει µε αναλυτική – εµπεριστατωµένη πρόταση σχετικά µε την συνέχιση ή µη
του εν λόγω διαγωνισµού.

661.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του
υπαλλήλου µας ΣΟΥΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για ειδικές έκτακτες δαπάνες που
αφορούν την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, σχετικά µε την διεκδίκηση του
κτήµατος στο σχιστό.
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