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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
79.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.392,02 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του
µόνιµου υπαλλήλου µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την πληρωµή των
ασφαλειών των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.

80.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
30.6322.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της
µόνιµου υπαλλήλου µας ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την πληρωµή τελών
κυκλοφορίας των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.

81.

Έγκριση ακύρωσης συνολικού ποσού 23,28 ευρώ από υπόχρεους, από την υπ΄
αριθ. 8075-ΠΟΕ χρηµατικό κατάλογο που αφορά σε υπόλοιπα οφειλών
Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2020

82.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 148,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 919/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (4 στεφάνια δάφνινα
µε κατασκευή).

83.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)
διάρκειας πέντε (5) ετών µε παράλληλη συντήρηση και επισκευή»,
προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

84.

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά µελών Κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης τρίτης ηλικίας» προϋπολογισµού δαπάνης 88.000 € πλέον Φ.Π.Α
(µε πρόβλεψη παράτασης προθεσµίας σύµβασης για το οικονοµικό έτος 2022),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
κατόπιν της λήψης των πρακτικών Νο 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισµού και της
σχετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας

85.

Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής που αφορά στην Απευθείας ανάθεση µε τίτλο
«∆ιαµόρφωση
Συστήµατος
∆ιαδικασιών
Εσωτερικού
Ελέγχου
στη
∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση- Σύνταξη και παράδοση εγχειριδίου και εκπαίδευση
προσωπικού για τη ∆ιενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου», προϋπολογισµού δαπάνης
20.000 πλέον ΦΠΑ 24%.

86.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο :
«Ψηφιακή Πύλη στον Πολιτισµό» ΄΄ΟΠΣ 5041957΄΄ στο πλαίσιο της Πράξης:
Αξιοποίηση και Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των
Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο
Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020.
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87.

Έγκριση της προµήθειας «Προµήθεια – παράδοση Τσουρεκιών- Λαµπάδων για
τα Μέλη των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά» και εξειδίκευση της πίστωσης.

88.

Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής για την υπηρεσία µε τίτλο «Απολυµάνσεις
Σχολικών µονάδων (Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και
∆ηµοτικών κτιρίων εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά της Covid-19 (Γ΄ Κύκλος)».

89.

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 υπηρεσία µε τίτλο «Απολυµάνσεις Σχολικών µονάδων
(Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και ∆ηµοτικών κτιρίων
εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid19 (Γ΄ Κύκλος)», προϋπολογισµού δαπάνης 103.863,79 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.

90.

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 υπηρεσία µε τίτλο «Απολυµάνσεις- µικροβιοκτονίες
εξωτερικών χώρων εµβέλειας του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά της Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 55.800,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

91.

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 «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 Covid-19, Φάση Β΄», προϋπολογισµού δαπάνης 21.400,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

92.

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 Ε΄ φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισµού δαπάνης
22.567,24 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

93.

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

94.

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
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ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης
ανάγκης ΣΤ΄ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και υπηρεσιών
του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 168.786,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
95.

Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής της 2ης ηµερίδας του Κέντρου
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη κόστους 2.260,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ που αφορούν στο παραδοτέο ΠΠΒ8_2 της σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου και της αναδόχου εταιρείας Planet Α.Ε. µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου
Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας « Προµήθεια και
Εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών
των εργαζόµενων του ∆ήµου Πειραιά 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.
96.

Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ 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
εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση & εκσυχρονισµός
αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020» προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

97.

Απόρριψη της µε αρ. πρωτ. 3289/22-1-2021 ένστασης της εταιρείας «ENERES
HELLAS CPM ΙΚΕ», κατά της µε αρ. 58/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην
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 κατάπτωση του παραβόλου
ποσού 600 €.

98.

Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά την
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια και
εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών
των εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά κατά του Covid-19», προϋπολογισµού
δαπάνης 29.917,48 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, κήρυξη της διαδικασίας ως
άγονης και µαταίωση του διαγωνισµού.
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99.

Μετάθεση, στις 5-3-2021, της ηµεροµηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών των
συνοπτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των προµηθειών :
Α) «Προµήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών
χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α.
Β) «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού
υλικού σε συσκευασία 25Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµοτικά
διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης
35.732,00 € πλέον Φ.Π.Α. όσον αφορά στην οµάδα Β΄,
λόγω της συνέχισης της απεργίας των µηχανικών του ∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ).
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