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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
706.

Χορήγηση παράτασης «Περιόδου Ολοκλήρωσης Εργασιών Αναβάθµισης» στην
ένωση εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.- GLOBILED ΜΕΠΕ.

707.

Μη άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. Α 423/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Α1 Ακυρωτικό).

708.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α 694/2020 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η’ Μονοµελές).

709.

Άσκηση πρόσθετης παρέµβασης σε εκκρεµή δίκη για την άρση ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά στη θέση Καραβά
επιφανείας 10.188,52 τετραγωνικών µέτρων.

710.

Έγκριση παράστασης δικηγόρου του ∆ήµου µας κατά την δικάσιµο της 11-112020, ενώπιον του Αρείου Πάγου προς συζήτηση Αιτήσεως περί διόρθωσης –
συµπλήρωσης,
της
εταιρείας
«ΚΕΝΤΩΡ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε», κατά των υπ’ αριθµ. 2034/2019, 1339/19,
1476/19, 1705/19, 1725/2019, 184/19, 2409/19, 2533/19 και 618/19 αποφάσεων του
Α’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών .

711.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3852/2020, ποσού
30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 653/2020 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για
Ταχυδροµικά

712.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του
υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την προµήθεια
ταχυδροµικών τελών

713.

Ακύρωση της 627/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση γενόµενης
δαπάνης ποσού 1.860,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σε εκτέλεση της υπ’
αριθµ. 487/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική προβολή
∆ήµου Πειραιά στον τουριστικό οδηγό «Atenas en el Bolsillo» εξ αιτίας της
ακύρωσης του υπ’ αριθµ. 345/3-8-2020 σχετικού τιµολογίου.

714.

Έγκριση της απόφασης για τον καθορισµό των ειδικοτήτων πενήντα (50) ατόµων
των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, µε την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./143/15457/30-9-2020
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ
280/Α) όπως ισχύει».

715.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α
15.8117.03 του ποσού των 43.445,01 € (Σαράντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια σαράντα
πέντε ευρώ και ένα λεπτό) από τα έσοδα του κληροδοτήµατος G. KELLIS, στις
σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των ειδικών τρεχουσών αναγκών
των σχολικών µονάδων αρµοδιότητας τους.
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716.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια: «Προµήθεια και
εγκατάσταση υλικών εξοπλισµού σιντριβανιών», σύµφωνα µε το άρθρο 221 του
Ν. 4412/2016.

717.

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού, για την προµήθεια
«Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού
προσωπικού του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 360.222,10 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

718.

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για τον ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισµό για το έργο: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών
Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά»,
στο πλαίσιο της πράξης «∆ιερεύνηση της πρόσβασης των Ευπαθών Οµάδων σε
Υπηρεσίες και ∆ράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής
Ένταξης –Ανάπτυξης ∆ικτύων Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε
Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά»,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική 2014-2020) (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο NIS 5051050) προϋπολογισµού δαπάνης 2.419.354,84 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Εργασίας «Αποξήλωση,
Επισκευή και Επανατοποθέτηση Στεγάστρων Στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας»,
αναδόχου «ΤΕΜΑΡ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΑΡΚΟΣ ∆ΗΜ)»
προϋπολογισµού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α
719.

Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της Εργασίας: «Εργασία κλάδευσης
δένδρων» συµβατικής δαπάνης 58.200,00 € πλέον Φ.Π.Α

720.

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης
επικινδύνων αποβλήτων στη Θηβών 50».

721.

Έγκριση παράτασης Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθµιση
Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε 5/2012» κατά τρείς (3) µήνες, ήτοι
έως την 31η Ιανουαρίου 2021 (31-1-2021).

722.

Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 24.614,00 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 488/2020 απόφασης της Ο.Ε για τις υπηρεσίες
οργάνωσης και συντονισµού της διαφηµιστικής εκστρατείας για την
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας
2020 του ∆ήµου Πειραιά.

723.

Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 476,16 ευρώ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 290/2020 απόφασης της Ο.Ε. για τις υπηρεσίες
οργάνωσης και συντονισµού της διαφηµιστικής εκστρατείας για αγορά
αναµνηστικών δώρων.

724.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.860,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 487/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική
προβολή του ∆ήµου Πειραιά στον τουριστικό οδηγό «Atenas en el Bolsillo»).
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725.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.190,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 141/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Φωταγώγηση
του ∆ηµοτικού Θεάτρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδοµάδας αφιερωµένη
στην ∆υσλεξία).

726.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.240,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 92/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ηµοσίευση
ολοσέλιδων καταχωρήσεων στο περιοδικό IRUN MAG)

727.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 62,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (στεφάνι τρίποδο).

728.

Τροποποίηση της 15655/17-3-2020 σύµβασης που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών
µεταφοράς αρχείων και επίπλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, ετών 2019-2020»
συµβατικής δαπάνης 52.971,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) κατά 7.029,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισµός της τροποποιηµένης σύµβασης να
διαµορφωθεί στο ποσό των 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

729.

Άσκηση πρόσθετης παρέµβασης υπέρ της υπό εκκαθάριση ∆ΕΠΕΠ και κατά των
Βασιλείου Γεραµά, Σουλτάνας Μεγαλοκονόµου και Μαρίας Μιχαλακοπούλου
πρώην εργαζοµένων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.

730.

Έγκριση της παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ», κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 4-1-2021.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

731.

Έγκριση της 2ης Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 2020 της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης «ΚΟ.∆.Ε.Π» του ∆ήµου Πειραιά».

732.

Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της
ένωσης οικονοµικών φορέων Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ –
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ-∆ΙΑΚΡ,
«ΦΟΡΕΑΣ ΕΕ», - Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ –Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ –«ΥΛΗ∆ιαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» ως προσωρινής αναδόχου του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: «∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου
στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής
διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο» προϋπολογισµού 153.022,60 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

733.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της καθαριότητας των σχολικών µονάδων της
χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206
του Ν.3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020).
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