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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
607.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.906,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 128/22-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια
αναμνηστικών δώρων).

608.

Αποδοχή κατανομής αντισταθμιστικού οφέλους από λιμενική και εμπορευματική
δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ ποσού ύψους 2.308.273,67 € βάσει της απόφασης
με αριθμό 47912/28-06-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6Ξ24ΜΤΛ6-ΑΟΟ).

609.

Αίτημα λήψης Σύμφωνης Γνώμης για την ανάκτηση Χρηματοδότησης λόγω της
Αναδρομικής Ένταξης της Πράξης «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄
Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5052670.

610.

Ακύρωση της 160/2021 Απόφασης της Ο.Ε., που αφορά την έγκριση του 7ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε.
5/2021.

611.

Έγκριση Έβδομου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ), 6ου
ΠΚΤΝΜΕ και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ),
συμβατικής δαπάνης 138.268,41 € με ΦΠΑ, για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» Α.Α.Ε.
5/2021.

612.

Έγκριση του αιτήματος της με αρ. 902841 συναλλασσομένου για την
τροποποίηση ποσού 526,01 € από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους 0,5% - 5%
επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. που
αφορά τη χρήση του έτους 2016.

613.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής – Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) του έργου :
«Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο Δήμο
Πειραιά» ενταγμένου στην ΟΧΕ / ΒΑΑ Δ. Πειραιά (ΕΣΠΑ 2014-2020) με αριθμό
ΟΠΣ 5062147.

614.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των
όρων διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την
ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση σύμβασης υποστήριξης- ανάπτυξης
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά
έτους 2021-2011», προϋπολογισμού δαπάνης 31.282,00 € πλέον ΦΠΑ.

615.

Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την ασφάλιση ενός νέου οχήματος
που αποκτήθηκε από το Δήμο σύμφωνα με το άρ. 4 της με αρ. πρωτ. 60134/30-122020 σύμβασης.

616.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά το
συνοπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια Ξυλείας & Συναφών υλικών,
προϋπολογισμού 54.484,00 € πλέον Φ.Π.Α. (απόρριψη του Προσωρινού
Μειοδότη της Ομάδας Α΄, άγονος, ματαίωση και επανάληψη ως προς την Ομάδα
Α΄).
1

Κατάσταση θεμάτων της 29ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-7-2021)

617.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 (ΟΡΘΗ) & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» ως προσωρινού
αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάστασης, επέκτασης και
λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά»
προϋπολογισμού δαπάνης 209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

618.

Κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες Προληπτικής Ιατρικής»
προϋπολογισμού δαπάνης 259.624,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα
«ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

619.

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
στον οικονομικό φορέα DBC –DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε..

620.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου,», προϋπολογισμού δαπάνης 50.600,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

621.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.200,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 562/29-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παράθεση
μπουφέ στο πλαίσιο εγκαινίων του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής
Επέμβασης Πειραιά του Συλλόγου Χαμόγελο του Παιδιού).

622.

Έγκριση Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά, με χρόνο ολοκλήρωσης την
30/09/2021.

623.

Έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης
Ένταξης
για
το
έργο:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ» με M.I.S. 5063274 στα πλαίσια της
χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

624.

Επικαιροποίηση των τελών δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων του Δημοτικού
Κοιμητηρίου η «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» που προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας
του.
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625.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Προσαρμογή
του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών
στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση», προϋπολογισμού 1.697.170,00 € πλέον
Φ.Π.Α.

626.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου:
«Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών
Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση» προϋπολογισμού
1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

627.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», προϋπολογισμού 868.528,00 €
πλέον Φ.Π.Α.

628.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου:
«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», προϋπολογισμού
868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

629.

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού, έτους 2022.

630.

Διαγραφή οφειλής ποσού 383,64 € που αντιστοιχεί σε πρόστιμο αυθαίρετης
κατασκευής για τον οφειλέτη με κωδικό 2790.

631.

Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 15.657,04 € σε εφαρμογή του άρθρου 56 του
Ν. 4795/2021 (Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς του ΟΤΑ α΄
βαθμού).
ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

632.

Έγκριση μείωσης του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων μόνο για την
Κυριακάτικη Αγορά κατά 20%, για το έτος 2021

633.

Έγκριση της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης – Έλεγχος της ποιότητας του νερού των σιντριβανιών για τυχόν
ανίχνευση Λεγεωνέλλας (Legionella spp) καθώς και ενεργειών καταπολέμησης
της σε περίπτωση ανίχνευσης εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά (σύμφωνα με
το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.

634.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» ως
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης 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.
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635.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.956,00 € σε βάρος του Κ.Α.
30.6422.17 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα
του υπαλλήλου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ, για την μετάβαση δύο
ατόμων στο Ελσίνκι Φιλανδίας από 23/7 έως 28/7 για συμμετοχή στην τέταρτη
κατά σειρά συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος
MIVA
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