Κατάσταση θεμάτων της 26ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (24-6-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
503.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 285/2021 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄ Μονομελές).

504.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 287/2021 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄ Μονομελές).

505.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 286/2021 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄ Μονομελές).

506.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 1119/2020 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ΄ Μονομελές).

507.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 1121/2020 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ΄ Μονομελές).

508.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 1545/2020 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ΄ Μονομελές).

509.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α 1122/2020 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ΄ Μονομελές).

510.

Μη ανάκληση της 108/2021 απόφασης της Ο.Ε., καθώς αυτή θα επηρέαζε και τις

λοιπές ομάδες (πλην της Α΄ για την οποία έχει έννομο συμφέρον ο αιτών και για την
οποία ούτως ή άλλως έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της), πού αφορά αίτημα της
εταιρείας «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», όπως αυτό διατυπώνεται
στην από 22-4-2021 εξώδικη αίτηση της, καθώς αναμένεται δικαστική κρίση επί
αυτής.
511.

Αποδέσμευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής της σύμβασης
για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
(ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά».

512.

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Πολιτιστικές Ημέρες
και Διαδρομές Θάλασσας 2020 Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015
του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», κατά τρεις (3) μήνες (από 1 Ιουλίου έως 31
Αυγούστου 2021) για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της Πράξης.

513.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 80,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μονίμου
υπαλλήλου μας ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΗ, για την πληρωμή στο Τεχν. Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-άδειες) για την έγκριση Εργασιών
Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση τεσσάρων (4) δέντρων που
φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

514.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής µε αριθμό 1558/2021,
συνολικού ποσού 1.300,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 00.6423 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε
την 288/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου µας ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Η δαπάνη αφορά στην πληρωμή
εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη
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Μώραλη και του αστυνομικού του κ. Νικηφόρου Πηλάκη στο Δήμο
Θεσσαλονίκης από 16-4-2021 έως 18-4-2021, προκειμένου να συμμετάσχουν σε
συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στην αίθουσα συσκέψεων του
Δημάρχου.
515.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής, µε αριθμό 2345/2021, ποσού
1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 353/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου µας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και αφορά
στην πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 612475819-01
στη θέση Κορυτσάς & Λεβαδείας.

516.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής, µε αριθμό 2343/2021, ποσού
1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 351/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου µας ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ και αφορά στην
πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036532-01 στη
θέση Αφεντούλη & Καλλιγά.

517.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2453/2021, ποσού
63,12 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 407/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου µας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και αφορά
την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στον αθλητικό χώρο στη θέση Ακτή
Θεμιστοκλέους - Ακτή Μουτσοπούλου - Ηετίωνος.

518.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 2388/2021, ποσού
35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 409/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την
πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.

519.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε
εκτέλεση της με αρ. 438/2021 απόφασης της Ο.Ε. (για την προμήθεια
επικοινωνιακού υλικού για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BSFS,
στα πλαίσια εκδηλώσεων για τις Ημέρες Θάλασσας).

520.

Έγκριση πραγματοποίησης που αφορά Παροχή υπηρεσιών προβολής, επικοινωνίας
και διοργάνωσης εκδηλώσεων για το έργο EUROPE DIRECT και εξειδίκευση της
πίστωσης.

521.

Έγκριση πραγματοποίησης που αφορά Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου
συμβούλου για την οργάνωση - υποστήριξη λειτουργίας Europe Direct Piraeus και
εξειδίκευση της πίστωσης.

522.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 41 της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και
Κινητών Πραγμάτων για την εκποίηση 5.000 τεμ. Φωτιστικών σωμάτων και
βραχιόνων συνολικού βάρους 20 τόνων.

523.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 39 της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και
Κινητών Πραγμάτων για την εκποίηση 400 τεμ. μεταλλικών κάδων
απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt.
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524.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 38 της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και
Κινητών Πραγμάτων για την εκποίηση 450 τεμ. πράσινων πλαστικών κάδων
απορριμμάτων χωρητικότητας 240 lt.

525.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 40 της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και
Κινητών Πραγμάτων για την εκποίηση 400 τεμ. πλαστικά καπάκια
κατεστραμμένα από τους μεταλλικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 lt.

526.

Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 128.664,71 € σε φερόμενους ως υπόχρεους του
Δήμου μας, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Τμήματος Ανταποδοτικών
Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με τους Ν. 4604/2019 άρθρο 103 παρ. 1 και Ν.
4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3.

527.

Διαγραφή οφειλής ποσού 152,00 € που έχει βεβαιωθεί το έτος 2020 στον με αρ.
8156026 συναλλασσόμενο για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου με κάδο απόρριψης
οικοδομικών υλικών επί της οδού Κολοκοτρώνη 81.

528.

Έγκριση του αιτήματος του με αρ. 16672 συναλλασσομένου για το διαχωρισμό
και την διαγραφή της οφειλής ποσού 2.658,98 €, που αντιστοιχεί στην παρόδια
ιδιοκτησία της επί των οδών Μουτσοπούλου 72 (Καμίνια) και αφορά τη με αρ.
1/1997 πράξη αναλογισμού επί των οδών Μουτσοπούλου- Αραχόβης και
Βασιλικών.

529.

Έγκριση πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Πειραιά στο ΕΔΥΥΠΠΥ
για τα έτη 2020 -2024.

530.

Συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες του Έργου με
τίτλο Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στο
Δήμο Πειραιά» από το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πρόσκληση 4460/25-052020, ΑΔΑ: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

531.

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) επιστημονικούς
συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου “HARMONIA” στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».

532.

Έγκριση του από 15-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση
προτομής του ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, προϋπολογισμού 34.844,00 € με Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 22186 απόφαση, της με αριθ. 37456/1997
απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και του Ν. 4412/2016. στον κ. ΑΓΓΕΛΟ ΒΛΑΣΣΗ.

533.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικό φορέα ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ ως προσωρινό ανάδοχο στον
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την
εκτέλεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ»,
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προϋπολογισμού δαπάνης 38.295,90 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
534.

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 υγειονομικού υλικού Φάση Η για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά
του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 78.084,60€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, στις εταιρείες: α) HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, β)
MEDI HALL A.E., γ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΣΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ, δ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ..

535.

Έγκριση του Πρακτικού Νο3 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 τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας Γραφικής Ύλης για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2021, προϋπολογισμού
35.352,36 € πλέον ΦΠΑ, ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β΄ & Γ΄ στην εταιρεία «Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.», ως προς την ΟΜΑΔΑ Δ΄ στην εταιρεία «Π. & Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε.»
και ως προς την ΟΜΑΔΑ Ε΄ στην εταιρεία «Α. Ι. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

536.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνη
Συντήρησης και Επισκευής Μηχ/των και Οχημάτων του Δήμου, σε
εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των
Φορτηγών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά)»
προϋπολογισμού δαπάνης 59.950,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

537.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορά άχρηστα υλικά (scrap) και ειδικότερα στην εκποίηση 5.000
φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων παλαιού τύπου, συνολικού βάρους 20 τόνων,
που φυλάσσονται, στην αποθήκη του Δήμου στο Σχιστό, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 270/81.

538.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) κατεστραμμένων,
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100
lt, εκτιμώμενου βάρους 75 kg έκαστος που φυλάσσονται επί της οδού Ρετσίνα 4547, καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.

539.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων πενήντα (450) πράσινων
πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 240 lt, εκτιμώμενου βάρους 10 κιλών έκαστος,
που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
4

Κατάσταση θεμάτων της 26ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (24-6-2021)

540.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών
καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt,
εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη ΥλικώνΚαυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο
οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

541.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία: «Δαπάνες Προληπτικής Ιατρικής»
προϋπολογισμού δαπάνης 259.624,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσωρινού
αναδόχου, για 10 ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 5/7/2.

542.

Έγκριση της παράτασης Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθμιση
Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά δύο (2) μήνες,
ήτοι έως την 31η Αυγούστου 2021 (31/08/2021).

543.

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 126/2021 απόφασης του Διοικητικού

Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄ Τριμελές).
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