Κατάσταση θεμάτων της 19ης έκτακτης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (27-4-2021)

336.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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: «Προμήθεια τροφίμων τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω
διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της
εορτής του Πάσχα του 2021», προϋπολογισμού 59.890 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε..

337.

Έγκριση της ονομαστικής κατάστασης των 1.300 δικαιούχων διατακτικής
τροφίμων, οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας & κατοίκων μας, ενόψει της
εορτής του Πάσχα του 2021.

338.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες για
την υπηρεσία βιολογικού καθαρισμού & απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου
Πειραιά» ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης και εξάπλωσης του Covid-19».

339.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση,
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
«Δαπάνες για την υπηρεσία βιολογικού καθαρισμού & απολύμανσης των
οχημάτων του Δήμου Πειραιά» ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης και
εξάπλωσης του Covid-19», προϋπολογισμού 142.848,00 συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

340.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα «ΒΗΧΟΥ ΓΕΩΡ. ΒΕΝΕΤΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ - ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ» ως προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης
των παραλιών του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού 56.396,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

341.

Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 375/2021 και 627/2021 Αποφάσεων του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).

342.

Έγκριση πραγματοποίησης δράσης – θεάματος με πυροτεχνήματα, κατά την
Ανάσταση 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης.

343.

344.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Μερική ανάκληση της με αρ. 332/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην
ματαίωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με
τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά»,
προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και επαναπροκήρυξη του με
τροποποίηση των όρων διακήρυξης, κατόπιν της εισήγησης της αρμόδιας
υπηρεσίας.
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
1

