Κατάσταση θεµάτων της 3ης έκτακτης µε Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (15-1-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
45.

Αναβολή της συζήτησης του θέµατος, κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας
«ΣΥΝΤΗΞΗ Α.Ε.», προκειµένου να της δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει τις
απόψεις της, µετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, σε επόµενη συνεδρίαση.

46.

Έγκριση της προµήθειας «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ε΄) για τις
ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32
παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και
εξειδίκευση της πίστωσης.

47.

Έγκριση της προµήθειας «Προµήθεια και διανοµή 100.000 τµχ. Μασκών µιας
χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του
∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας κατά της πανδηµίας του Covid19, Φάση Β» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης

48.

Έγκριση της προµήθειας «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση ΣΤ΄) για τις
ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της
πίστωσης.

49.

Έγκριση της υπηρεσίας «Απολυµάνσεις – µικροβιοκτονίες εξωτερικών χώρων
εµβέλειας του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.

50.

Έγκριση της υπηρεσίας «Απολυµάνσεις – µικροβιοκτονίες εσωτερικών χώρων του
∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19 (Γ΄
ΚΥΚΛΟΣ)» (σύµφωνα µε το αρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.

51.

Αποδοχή της κατανοµής αντισταθµιστικού οφέλους από λιµενική και
εµπορευµατική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. ποσού ύψους 2.586.014,19 € βάσει
της απόφασης µε αριθµό 91134/23-12-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α :Ψ4ΡΠ46ΜΤΛ6∆ΒΧ).

52.

Αποδοχή της κάλυψης δαπάνης µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας Ι∆ΟΧ
στα ∆.ΙΕΚ και τα Σ∆Ε της επικράτειας της χώρας ποσού ύψους 9.000,00 € βάσει
της απόφασης µε αριθµό 92392/30-12-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α :ΨΓΞ846ΜΤΛ63Ω0).

53.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.488,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 369/26-05-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
(Τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά).

54.

Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της υπαλλήλου της
∆/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ, από 01-01-2021 έως
και 31-12-2021 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4623/19.
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55.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ
(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

56.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας της προσφυγής σε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη δηµόσιας
σύµβασης για την προµήθεια: «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των
∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας
Κακοποιηµένων Γυναικών για την χρονική περίοδο 01-01-2021 έως 31-03-2021»
προϋπολογισµού δαπάνης 22.576,78 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ., στις
εταιρείες: 1) ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ. ΕΞΑΓ.
ΑΕ (ΟΜΑ∆ΕΣ Α΄ & Ε΄) και 2) ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ (ΟΜΑ∆ΕΣ Β’ ∆΄ & ΣΤ΄), µαταίωση του διαγωνισµού ως προς
τη άγονη ΟΜΑ∆Α Γ΄ και επιστροφή του φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία για τις
ενέργειές της.

57.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 74.400,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 666/06-10-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
(Χριστουγεννιάτικες ∆ράσεις).

58.

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισµού και µαταίωση του
συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, για
την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και επιστροφή του φακέλου του διαγωνισµού στην
αρµόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.
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59.

Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της µε ηµεροµηνία 24-12-2020 προσωρινής διαταγής
επί της µε ηµεροµηνία 17-12-2020 αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων του Σαµουήλ
ΜΑΤΣΑ κατά του ΟΠΑΝ, ∆ήµου Πειραιά και Ελευθέριου Γιοβανίδη.

60.

Έγκριση αγοράς στεφανιών, για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους
κλπ του ∆ήµου, έτους 2021 και εξειδίκευση πίστωσης.
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