Κατάσταση θεμάτων της 12ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (16-3-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
213.

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 Ζ΄ φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισμού δαπάνης
43.303,24 € πλέον Φ.Π.Α.

214.

Έγκριση του από 11-3-2021 Πρακτικού (της Επιτροπής Παρακολούθησης &
Παραλαβής) Φάσης Γ΄ (ολοκλήρωσης παραμετροποίησης και θέσης σε
λειτουργία του νέου συστήματος) συμπεριλαμβανομένης της Φάσης Β΄
(εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης) της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών
«Ενεργειακή
Αναβάθμιση
–
Αυτοματοποίηση
του
Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά».

215.

Έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας
Διοίκησης 2022-2025.

216.

Έγκριση της πρόσληψης ογδόντα τριών (83) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών, για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 όπως
ισχύει.

217.

Έγκριση της πρόσληψης τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση
εποχικών αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των
δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007
και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

218.

Έγκριση της πρόσληψης εβδομήντα δύο (72) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21
του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

219.

Έγκριση της πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση
εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21
του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

220.

Έγκριση της πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης
Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205
του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
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221.

Έγκριση της πρόσληψης διακοσίων τεσσάρων (204) ατόμων με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας
του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και
του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

222.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών
του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες
εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων
και επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.

223.

Έγκριση του από 09-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ανάδειξη της εταιρείας ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ως προσωρινής αναδόχου του
συνοπτικού διαγωνισμού,
για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ»,
προϋπολογισμού δαπάνης 65.720,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

224.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά
είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή έως 01 – 04 - 2021, ύστερα από σχετικό αίτημα της
εταιρείας «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.», προσωρινής αναδόχου στον δημόσιο διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με α/α συστήματος 103111, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία: «Δράσεις προώθησης της
επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού
δαπάνης 3.225.806,45 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

225.

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και
κατάρτιση του
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ). του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού
Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2021.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

226.

Έκδοση συμπληρωματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 80,00€, σε βάρος
του Κ.Α.00.6423 και του Κ.Α.10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κας
Ειρήνης Ιωάννου, που αφορά στην ημερήσια αποζημίωση για τον οδηγό κ.
Ευάγγελο Δριβαλά και τον αστυνομικό κ. Νικηφόρο Πηλάκη, η οποία, εκ
παραδρομής, δεν αναφέρθηκε στην έκδοση του προηγούμενου εντάλματος
προπληρωμής, στο πλαίσιο της μετάβασης με υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου
Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη, του οδηγού κ. Ευάγγελου Δριβαλά και του
αστυνομικού κ. Νικηφόρου Πηλάκη, καθώς επίσης και του Εντεταλμένου
Δημοτικού Συμβούλου κου Χαρουτιούν Μαρκαριάν, για το νομικό έλεγχο του
Δημοτικού Κτήματος το οποίο βρίσκεται στη θέση Βρωμονέρι της Δημοτικής
Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοπονήσσου
(πρώην νομός Μεσσηνίας), από τις 16 έως τις 17 Μαρτίου 2021».
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