Κατάσταση θεμάτων της 25ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (15-6-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
488.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη των
οικονομικών φορέων «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», ως προσωρινών αναδόχων του
διεθνούς πολυσυστημικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια
απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων της καθαριότητας»,
προϋπολογισμού δαπάνης 1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

489.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, και ανάδειξη
του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΕΒΕ» ως προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια: «Κάδων απορριμμάτων
Ανατρεπόμενων, Κυλιόμενων Πλαστικών 1.100 lt & 240lt και Επικαθήμενων
Κάδων Απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 984.300 € πλέον
ΦΠΑ (656.200 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωμα προαίρεσης 328.100 € πλέον ΦΠΑ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

490.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Κτιριακών
και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για
τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» προϋπολογισμού δαπάνης 290.322,58 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

491.

Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
στον οικονομικό φορέα «ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»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.

492.

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 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, Φάση Γ»,
προϋπολογισμού δαπάνης 82.080,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ύστερα από
τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού,, στην εταιρεία CONCEPT
GIFT COMMUNICATION A.E..
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493.

Έγκριση του από 4/6/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
του οικονομικού φορέα «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ», ως προσωρινού
ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίας του
Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 38.870,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

494.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α
του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας
αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«Εγγύηση καλής λειτουργίας, Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη του λογισμικού
πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και αγορά επιπλέον
αδειών», προϋπολογισμού δαπάνης 23.500,00 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία
«ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε.».

495.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α
του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας
αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Άδειες
χρήσης, Συντήρηση και Υποστήριξη των εγκατεστημένων στο Δήμο Πειραιά
Εφαρμογών 1) Νοιάζομαι και 2) PreSchool Web», προϋπολογισμού δαπάνης
21.900,00 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία «INTELLISOFT ΕΠΕ».

496.

Έγκριση νομικής υποστήριξης του τέως Αντιδημάρχου κου Βοϊδονικόλα Σταύρου
ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιμο της
05/07/2021, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με
το αρ. 40 του Ν. 4735/2020 σε συνδυασμό με το αρ. 52 του Ν. 4674/2020.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

497.

Διόρθωση της με αρ. 837/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
την έγκριση της ακύρωσης ποσοστού 40% εκ του ποσού βεβαιωθέντων
μισθωμάτων των Δημοτικών καταστημάτων, των μηνών Μαρτίου έως
Σεπτεμβρίου 2020, για συμψηφισμό με παλαιές οφειλές, διότι εκ παραδρομής
εγράφησαν εσφαλμένα τα ποσά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο &
Σεπτέμβριο 2020.

498.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ
και 32 Α περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32Α του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 10
παρ. 3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την άμεση παροχή
της υπηρεσίας απολύμανσης των κάδων (απορριμμάτων, βιοαποβλήτων,
ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στην Α & Β Δημοτική Κοινότητα,
προϋπολογισμού δαπάνης 252.166,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ύστερα από
τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία «Χ.
ΖΩΒΟΪΛΗΣ - Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε.» (PROTECT ΟΕ).
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499.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
του οικονομικού φορέα DBC –DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου 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.

500.

Έγκριση της προμήθεια συστημάτων καθαρισμού αέρα για τα ΜΜΜ του Δήμου
Πειραιά ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού
(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.

501.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6711.01 του ποσού 306.835,24 € (τριακοσίων έξι χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα
πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων ευρώ) ως Β τακτική επιχορήγηση έτους 2021,
στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

502.

Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α
00.6731.03 του ποσού 117.557,65€ (εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ) ως έκτακτη επιχορήγηση έτους
2021, στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά
για την κάλυψη μισθοδοσίας.
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