Κατάσταση θεμάτων της 17ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (20-4-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
302.

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της συμπληρωματικής 2ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, σε συνέχεια της
προηγούμενης με αριθμ. 273/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

303.

Έγκριση της πραγματοποίησης για την προμήθεια και διανομή 400.000 τμχ
μασκών μιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης των εργαζομένων και των
πολιτών του Δήμου Πειραιά για την χρήση μάσκας προστασίας κατά της
πανδημίας του Covid-19» Γ Φάση (σύμφωνα με το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.

304.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 23.436,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της με αρ. 176/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την Διοργάνωση
Δράσεων του εορτασμού για τα «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

305.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 868,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της με αρ. πρωτ. 2021/201684 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με α/α 545 του
μητρώου δεσμεύσεων για τη δράση για τον εορτασμό «Παγκόσμια Ημέρα
Αυτισμού».

306.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της με αρ. πρωτ. 2021/201684 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με α/α 545 του
μητρώου δεσμεύσεων για τις δράσεις για τον εορτασμό : α) «Παγκόσμιας Ημέρας
Αδέσποτων Ζώων» & β) «Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου»

307.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 1140/2021, ποσού
35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 230/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την
πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.

308.

Αποδοχή της κατανομής επιχορήγησης για τις ανάγκες λόγω COVID-19 ποσού
453.000,00 € βάσει της απόφασης με αριθμό 22848/26-3-21του ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ).

309.

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες στην Πρόσκληση
ΑΤ08 – Αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020, ΑΔΑ:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4, στον άξονα
«Ψηφιακή Σύγκληση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο
«Smart cities, ευθυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία- πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό
και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID -19».

310.

Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του
καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση προτομής του «Νίκου
Καββαδία».

311.

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης της «Προμήθειας
Υλικών Κηποτεχνίας (Ομάδα 1), κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, μέχρι 6-112021.
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312.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως
προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά στα
Βοτσαλάκια» προϋπολογισμού 483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

313.

Έγκριση του από 12-4-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ανάδειξη των κ.κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ και
ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών
χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισμού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

314.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά 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.

315.

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 με βάση την τιμή, για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων και θέρμανσης του Δήμου Πειραιά και των Νομικών
Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023», προϋπολογισμού δαπάνης 3.403.888,04
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

316.

Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία
«Σχολική
Επιτροπή
Σχολικών
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».

317.

Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία
«Σχολική
Επιτροπή
Σχολικών
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».

318.

Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».

319.

Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
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320.

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του
έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά
(1.2020)» προϋπολογισμού 806.422,83 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα
ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

321.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, για την πληρωμή στον
ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036672-01 στη θέση Μητρώου
& Αθ. Μουτσοπούλου.

322.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα
του υπαλλήλου μας ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, για την πληρωμή στον
ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036671-01 στη θέση Τζαβέλα &
Νεωρείων.

323.

Αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία «Casa Carina IKE»: α) κατασκευή μίας
έξυπνης διάβασης πεζών με ηχητικά σήματα για ανθρώπους με προβλήματα
όρασης και β) δύο πινακίδες φωτιζόμενες και συνδεδεμένες με τη διάβαση για
την καλύτερη ορατότητα της διάβασης.

324.

Τροποποίηση της με αρ. 700/2020 απόφασης της Ο.Ε που αφορά στον ορισμό
μελών Επιτροπών «Διενέργειας διαγωνισμών έως του ποσού των 60.000€ πλέον
ΦΠΑ (συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των 20.000€
(απευθείας αναθέσεων)
προμηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών έως
του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ
(συνοπτικών), ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής
της
Διεύθυνσης Διοίκησης.

325.

Έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας βιολογικού καθαρισμού & απολύμανσης
των οχημάτων του Δήμου Πειραιά, εν όψει των μέτρων αντιμετώπισης της
εξάπλωσης 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.

326.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίες του Δήμου
προϋπολογισμού 38.870,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

327.

Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης οχήματος σύμφωνα με την από 2-062020 σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΣΚΑΝΤΡΑΚ
SERVICE ΕΠΕ» κατά δύο (2) μήνες.
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328.

Κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, που έγινε στις 14/4/2021 για την 12ετή μίσθωση ενός ακινήτου εντός
των ορίων Θηβών – Φαλήρου – Μουτσοπούλου – Βασιλικών –
Κωνσταντινουπόλεως – Ρετσίνα – Παπαστράτου – Χαϊδαρίου – Παλαμηδίου –
Θηβών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα έργου των αναδόχων εταιρειών
ΟΤΕ ΑΕ-GLOBILED Μ.ΕΠΕ, καθώς και για την αποθήκευση φωτιστικών
σωμάτων, στο πλαίσιο της σύμβασης «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση
συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων- εφαρμογές smart cities με
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά», μεταξύ του Δήμου και των ανωτέρω
εταιρειών, στους κ.κ. Βουνάτσα Αλέξανδρο και Βουνάτσα Φίλιππο, ύστερα από τη
λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών.

329.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.
2 περ. γ και 32 Α περίπτωση γ 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 για την αντικατάσταση
κλοπιμαίου σιδηρουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης των
Συνεργείων Αθανασίου Διάκου 5 Γέφυρα Γ. Λαμπράκη», προϋπολογισμού
δαπάνης 2.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

330.

Αποδοχή της Δ κατανομής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης με αριθμό 28960/14-42021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΨΔΒΦ46ΜΤΛ6-35Ζ).

331.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το
έργο: «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και
παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης
1.784.677,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα LM CONSTRUCTION
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
332.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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.) Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, ματαίωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους
όρους διακήρυξης.

333.

Έγκριση του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του
έργου: «Συντήρηση Κλειστών Γυμναστηρίων του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού
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806.423,31 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
334.

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο: «Επιλογή
εταίρων για την άσκηση δραστηριοτήτων EUROPE DIRECT» και ακρωνύμιο
“EUROPE DIRECT” της Ευρωαπαϊκής Επιτροπής και ορισμός της Δ/νσης
Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
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