Κατάσταση θεμάτων της 31ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (27-7-2021)

ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
660.

α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’ σχετικά με την πρόσκληση με αρ. πρωτ.
4460/25-05-2020, ΑΔΑ: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ και με τίτλο «Δημιουργία
Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου»,β) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) Εξουσιοδότηση του
Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την
υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

661.

Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 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
«Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) Δημοτικών κτιρίων &Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19 Δ ΚΥΚΛΟΣ»
προϋπολογισμού δαπάνης 184.273,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

662.

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο
«Απολυμάνσεις Σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης) Δημοτικών κτιρίων &Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19 Δ ΚΥΚΛΟΣ».

663.

Έγκριση παράτασης της εταιρείας ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ που
αφορά την «Προμήθεια ταϊστρών-ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για τη
σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πειραιά», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή
έως 15-10-2021.

664.

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) & του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».

665.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε., ως
προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και
δαπέδων παιδικών χαρών στην 5η Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια του
Ευρωπαικού προγράμματος «BE SECURE FEEL SECURE», προϋπολογισμού
δαπάνης 193.548,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

666.

Άσκηση ανακοπής ερημοδικείας, κατά της απόφασης υπ΄ αριθμ. 714/2021 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά ως Εφετείο- Τακτική Διαδικασία, που
αφοράσε έφεση του Δήμου Πειραιά κατά της εταιρείας με την επωνυμία
«HATKAR Service A.E. Συνεργεία Οχημάτων- Ανταλλακτικά ΚαραδημητρίουΧατζάκος».
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667.

Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας
Πειραιά «ΔΗ.Ρ.Α.Π.», οικ. έτους 2021.

668.

Αποδοχή δωρεάς, της εταιρείας ALTUS SOLUTIONS Ι.Κ.Ε., που αφορά παροχή
υπηρεσιών επικοινωνίας και γραφιστικών προσαρμογών και εκτυπώσεων για τις
ανάγκες της τουριστικής προβολής του Δήμου στο πλαίσιο της υλοποίησης του
υποέργου 1 – Σχεδιασμός διαχείρισης προορισμού της πόλης του Πειραιά.

669.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 169,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (αγορά
στεφανιών για τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις κλπ).

670.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2711/2021, ποσού
300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 444/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την
χορήγηση κτηματολογικών αποσπασμάτων και υποβολή δήλωσης για τα
δημοτικά ακίνητα από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

671.

Διαγραφή οφειλών ποσού 785,50 € από χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε
βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας,
αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

672.

Διαγραφή οφειλών ποσού 461,50 € από χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε
βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας,
αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

673.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 6.982,00 € λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των
οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους
ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

674.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 958,50 € λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των
οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους
ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

675.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 812,23 € λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των
οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους
ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

676.

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της κας Βαζάκα Αικατερίνης, για
αποζημίωσή της , που αφορά ατύχημα με το αυτοκίνητο της στην οδό Γρηγορίου
Λαμπράκη στο ύψος της οδού Μπουμπουλίνας, λόγω πλημμελούς συντήρησης
του οδοστρώματος.

677.

Διαγραφή τριών (3) βεβαιωμένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 240,00
€. Οι παραβάσεις εκδόθηκαν με οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του με αρ. κυκλ. ΚΡΜ
2123 οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση των οφειλών.
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678.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 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, στους οικονομικούς φορείς:
α) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ».
679.

Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.295,90 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, στον οικονομικό φορέα «ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟ».

680.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικός
διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 73.780,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 32128/ΚΔ 17/31-5-73 του Υπουργείου
Εσωτερικών, της με αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν.
4412/2016.

681.

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της μελέτης
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ».

682.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, για την
εκτέλεση του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 65.005,34 ευρώ με αναθεώρηση και
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

683.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση
Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 322.300,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

684.

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:
«Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 322.300,00 € πλέον
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

685.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
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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, στον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ».
686.

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών του
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια «Προμήθεια
Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 194.939,00 € πλέον ΦΠΑ
(241.725,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.
4412/2016.

687.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»
προϋπολογισμού δαπάνης 194.939,00 € πλέον ΦΠΑ (241.725,48 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

688.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
επίπλων & σκευών για τις Υπηρεσίας του Δήμου», συνολικού προϋπολογισμού
δαπάνης 38.870,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ».

689.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3054/2021, ποσού
5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 583/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, για την πληρωμή
λοιπών τελών κυκλοφορίας.

690.

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου
POP MACHINA για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το
εργαστήριο κυκλικής Οικονομίας (makerspace) του Δήμου Πειραιά.

691.

Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 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
«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» προϋπολογισμού δαπάνης
17.856,000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και συγκρότηση Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης.
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692.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις
και επισκευές στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας εκπαίδευσης)»
προϋπολογισμού 806.000,00 € πλέον ΦΠΑ (999.440,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

693.

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:
«Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας
εκπαίδευσης)» προϋπολογισμού 806.000,00 € πλέον ΦΠΑ
(999.440,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

694.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη των
οικονομικών φορέων: «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΕΙΔΩΝ GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ως προσωρινών
αναδόχων του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή,
για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά & των Νομικών
Προσώπων, για τα έτη 2021-2022-2023 ποσού 2.745.071 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

695.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού- Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής
Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης
53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

696.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο των
προσφερομένων ομάδων ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια:
«Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

697.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας:
«Προμήθεια Δαπέδων Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές» προϋπολογισμού 322.891,00
€ πλέον ΦΠΑ (449.984,84,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

698.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της
προμήθειας: «Προμήθεια Δαπέδων Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές»
προϋπολογισμού 322.891,00 € πλέον ΦΠΑ
(449.984,84,00 €
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
699.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρμογή
του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και
Παπαστράτου στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την
προσθήκη ορόφων» προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

700.

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 Υπαπαντής
και Παπαστράτου στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την
προσθήκη ορόφων» προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

701.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 1) «Διευρυμένο
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)»
της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική
2014-2020», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως
ισχύει και του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.

702.

Έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού έργου ΒluAct 2nd wave στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT
ΙΙΙ.

703.

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την
υλοποίηση των Υποέργου (Α/Α 1) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» και Υποέργου (Α/Α 2)
«Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ &
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 20142020», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και
αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

704.

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 Θ΄ για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά
του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 92.834,50 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις εταιρείες: α)HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & β)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
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705.

Έγκριση εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγμένες θέσεις στα πλαίσια
της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων
Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου».

706.

Έγκριση του από 25-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την εκτέλεση της μελέτης: «Τεχνικές και υποστηρικτικές
μελέτες για τη δημιουργία δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή των Καμινίων
του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό
φορέα: ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.

707.

Αποδοχή της δωρεάς της κας Μαρίας Πίττου που αφορά την σύνταξη εκθέσεων
εκτίμησης για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του οικοπέδου στην συμβολή
των οδών Ζερβού και Γιαννοπούλου στο Νέο Φάληρο, ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος
Μελετόπουλου κλπ και του οικοπέδου στην συμβολή των οδών
Παπαγεωργακοπούλου και Μουστοπούλου στα Καμίνια, ιδιοκτησίας Ευάγγελου
Ρουσσουνέλου.

708.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού Διαγωνισμού, που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση 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, στον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.».
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