Κατάσταση θεμάτων της 9ης έκτακτης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (24-2-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
154.

Έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92368 για το έργο:
«Επισκευές και Συντηρήσεις στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισμού
δαπάνης 80.500 € πλέον Φ.Π.Α. λόγω της υφιστάμενης απεργίας – αποχής των
μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ από τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης
προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων, από την
Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 10:00, την 1-4-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

155.

Έγκριση της παράτασης της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.» με δ.τ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε. που αφορά τις
«Εργασίες Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση
αυτών», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 21-04-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

156.

Έγκριση παράτασης της εταιρίας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAY GROUNDS A.E. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ», που αφορά την «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού
Οργάνων, Δαπέδων κλπ Παιδικών Χαρών», για ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 02-042021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.

157.

Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων
στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητας ΑΑΕ 3Β/2018», μέχρι 30/06/2021, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

158.

Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν.
4412/2016, για το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩ ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.720,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

159.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩ
ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% με αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.

160.

Έγκριση Έβδομου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) για το έργο:
«Ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο Πειραιώς» Α.Α.Ε.
5/2012.

161.

Έγκριση της πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας προβολής ψηφιακών
εκθέσεων στο Destination Piraeus, που θα προβάλουν την πόλη του Πειραιά και
εξειδίκευση της πίστωσης.

162.

Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο ¨Παράδοση κατ΄ οίκον τροφίμων, ειδών
οικιακού καθαρισμού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα παράσχει η
υπηρεσία μας σε 310 δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και
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παράδοση κατ΄ οίκον τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα
παράσχει η υπηρεσία μας μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.) σε 3.085 δικαιούχους εντός του Δήμου Πειραιά,
μέσα σε 31 ημέρες από την έναρξη του έργου» και εξειδίκευση της πίστωσης.
163.

Ορισμός - Συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια με
τίτλο ‘’ Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων
Δήμου Πειραιά’’ και ‘’ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης
και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμάτων’’ στο πλαίσιο των προσκλήσεων
ΑΤ12 και ΑΤ4 αντίστοιχα στον άξονα ‘’ Περιβάλλον’’ του Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
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