Κατάσταση θεμάτων της 13ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (23-3-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
227.

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Ανατρεπόμενων, Κυλιόμενων Πλαστικών 1.100 lt & 240lt και
Επικαθήμενων Κάδων Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης
984.300 € πλέον ΦΠΑ (656.200 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωμα προαίρεσης 328.100 €
πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

228.

Διαγραφή ποσού 34,50 €, της με αρ. 6693/22-4-2004 παράβασης της
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, με αριθμό καταχώρησης 21360/2111-2014 λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση.

229.

Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 176,13 € από τους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου
παράβασης.

230.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της
υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια
ταχυδρομικών τελών.

231.

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας της
Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2021.

232.

Αναβολή λήψης απόφασης για τον αιτηθέντα εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του
Δήμου και της κας Ναούμ Αικατερίνης του Αλεξάνδρου με εξουσιοδότηση στον
κο Λυκούδη Γεώργιο, προκειμένου να διευκρινισθεί από την Δ/νση
Περιβάλλοντος & Πρασίνου - Τμήμα Παρκοτεχνίας, το ακριβές ποσό του
αιτηθέντος εξώδικου συμβιβασμού.

233.

Αναβολή λήψης απόφασης για τον αιτηθέντα εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του
Δήμου και του κου Ραγκούση Θεολόγου- Στέφανου του Δημητρίου με
εξουσιοδότηση στην κα Τοπαλίδη Παρασκευή, προκειμένου να διευκρινισθεί από
την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου - Τμήμα Παρκοτεχνίας, το ακριβές ποσό
του αιτηθέντος εξώδικου συμβιβασμού.

234.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Συσσωρευτών για τα
οχήματα του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 45.729,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

235.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ξυλείας & συναφών
υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης
54.484,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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236.

Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Ανάπλαση και Αναβάθμιση
Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά δύο (2) μήνες,
ήτοι έως την 31η Μαΐου 2021 (31/05/2021).

237.

Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου
Ειρήνης Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά» κατά τέσσερις (4) μήνες,
ήτοι έως την 26η Ιουλίου 2021 (26/07/2021).

ΑΠΟΣΥΡΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη γενομένης δαπάνης ποσού 1.070,91 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 241 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (υπηρεσίες
φωτογράφου για τις εκδηλώσεις του Δήμου).
238.

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσιών
Συμβούλου για τη Χωροθέτηση και Βελτιστοποίηση προγραμμάτων και
δρομολογίων συλλογής απορριμμάτων, καθώς και για τη Χωροθέτηση και
Βελτιστοποίηση θέσης κάδων απορριμμάτων στις κοινότητες Α’, Γ’, Δ’ και
Ε’ του Δήμου Πειραιά », συνολικού προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει στην εταιρεία
Mainsys ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡ. Ο.Ε.

239.

Συμμόρφωση στη με αριθ. 511/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών), με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή η
Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώνεται η με αρ. 108/2021 προηγούμενη
απόφαση της Ο.Ε. κατά το μέρος που αποφασίσθηκε η κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής
του οικονομικού φορέα Δ.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ,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.

240.

Έγκριση ακύρωσης ποσοστού 30% για το μήνα Οκτώβριο 2020 και 40% για
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 εκ του ποσού βεβαιωθέντων
μισθωμάτων των Δημοτικών καταστημάτων για συμψηφισμό με παλαιές
οφειλές.

241.

Αποδοχή της Γ’ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης με αριθμό 19755/16-3-2021 του ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ:9Ο6Ν46ΜΤΛ6-Γ2Γ).

242.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών
του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια:
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων &
θέρμανσης του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 20212022-2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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243.

Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 3.969,41 ευρώ από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο
174 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3463/2006.

244.

Αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία «Piraeus Tower» που αφορά στις εργασίες
ανακατασκευής του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, επί της οδού
Δραγάτση 12 (Πλατεία Κοραή), στο οποίο θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί το
υποκατάστημα του Τ.Π. & Δ.

245.

Παραίτηση από εννέα (9) δικόγραφα κτηματολογικών αγωγών για το Κτήμα
Σχιστού ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) και
επανακατάθεση αυτών λόγω νεώτερων στοιχείων.

246.

Μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως και παραίτηση ή μη από δύο (2)
δικόγραφα κτηματολογικών αγωγών για το Κτήμα Σχιστού ενώπιον του
Πρωτοδικείου Πειραιά (Νέα Τακτική Διαδικασία) και επανακατάθεση αυτών
λόγω νεώτερων στοιχείων.

247.

Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής
Βιβλιοθήκης».

248.

Έγκριση του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 μόνο βάσει τιμής, για
την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές μονώσεων σε σχολικά
κτίρια του Δήμου Πειραιά 2020» προϋπολογισμού 322.577,15 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στην εταιρεία Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ.

249.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στο
συνοπτικό διαγωνισμό, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας
με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά»,
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και αποδοχή των τεχνικών
προσφορών των οικονομικών φορέων, για την επόμενη φάση του διαγωνισμού,
ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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250.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στους HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, AXIATECH
Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε και ΜΑΤΘΑΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

251.

Κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
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βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 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, στην εταιρεία
ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕ.
252.

Αποδοχή της δωρεάς ενός ανιχνευτή θερμοκρασίας, του αθλητικού σωματείου
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ» και της εταιρείας «METRICON DIGITAL SYSTEMS», που
θα τοποθετηθεί στο δημαρχιακό κτίριο.
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