Κατάσταση θεμάτων της 23ης έκτακτης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (28-5-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
429.

Ακύρωση της με αρ. 426/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση της
πραγματοποίησης της δαπάνης για την προμήθεια δεκατριών περιπτέρων με
εγκατάσταση και απεγκατάσταση για την γιορτή λουλουδιών του Δήμου Πειραιά
που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αλεξάνδρας από 2-6/6/2021 και στην
εξειδίκευση της πίστωσης, λόγω λανθασμένης εισήγησης.

430.

Έγκριση της διεξαγωγής της γιορτής λουλουδιών του Δήμου Πειραιά που θα
πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αλεξάνδρας από 2-6/6/2021 και εξειδίκευση
πίστωσης.

431.

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ιεράρχηση αυτών κατά
σειρά προτεραιότητας.

432.

Ακύρωση της με αρ. 55/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση του
1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ
ΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

433.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και σύναψη
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου συμβατικής δαπάνης 420.109,60 €
συμπεριλαμβανομένου για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

434.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
του οικονομικού φορέα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την υπηρεσία: «Δαπάνες Προληπτικής Ιατρικής» προϋπολογισμού
δαπάνης 259.624,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

435.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTion
(BLUACT)», προϋπολογισμού 24.274,19 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία
DESIGNATURE Ο.Ε.

436.

Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
προκειμένου να ζητηθεί από τους: α) ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & β) ΑΝΤΑΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., οι οποίοι έχουν δώσει ποσοστά έκπτωσης 74,50%, & 55%,
αντίστοιχα, να δοθεί επαρκής τεκμηρίωση εντός πενθημέρου από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης, σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης της μελέτης:
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
38.295,90 € πλέον Φ.Π.Α., που περιγράφεται στη μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας,
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δεδομένων των υψηλών προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης επί της τιμής του
προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει. Αναθέτει στην Επιτροπή Διαγωνισμού τη σχετική
γνωμοδότηση επί των αιτούμενων αιτιολογήσεων.
437.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη
για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη
Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης
1.685.483,87 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν

438.

Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας: «Προμήθεια επικοινωνιακού
υλικού για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BSFS, στα πλαίσια
εκδηλώσεων για τις Ημέρες Θάλασσας» και εξειδίκευση πίστωσης

439.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια
και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών στην 5η Δημοτική
Κοινότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος "BE SECURE FEEL
SECURE"», προϋπολογισμού δαπάνης 193.548,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

440.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας- τιμής, για την υπηρεσία: «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και
Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά », προϋπολογισμού δαπάνης
2.014.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

441.

Έγκριση Μελέτης και Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έργο: «Αναβάθμιση
Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην
ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP MACHINA», προϋπολογισμός 360.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

442.

Έγκριση της πραγματοποίησης της υπηρεσίας απολύμανσης των κάδων
(απορριμμάτων βιοαποβλήτων, σύμμεικτων και ανακύκλωσης) της Α & Β
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, εν όψει των μέτρων για την
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID 19) και εξειδίκευση
πίστωσης.

443.

Έγκριση της πραγματοποίησης της δαπάνης για την υλοποίηση μεγάλης
τοιχογραφίας με θέμα
«Ανακυκλώνω στη Πόλη μου – Πρόγραμμα
«ΚΑΝΘΑΡΟΣ» με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση, προώθηση και
προβολή στους πολίτες της ανακύκλωσης στο Δήμο και εξειδίκευση πίστωσης.
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