Κατάσταση θεμάτων της 35ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (30-8-2021)

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
747.

Αποδοχή Γ κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων ύψους 335.650,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 62036/20-8-2021του
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6ΨΡ746ΜΤΛ6-Ε9Ε).

748.

Αποδοχή επιχορήγησης για τις ανάγκες λόγω COVIT-19 ποσού 473.500,00 €
βάσει της απόφασης µε αρ. 61397/17-8-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:69ΘΤ46ΜΤΛ64ΧΞ).

749.

Αποδοχή Η κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού
1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 60505/11-8-2021 του ΥΠΕΣ
(ΑΔΑ:ΩΞ3646ΜΤΛ6-Σ2Δ).
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

750.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσίας : «Διεύρυνση της λειτουργίας του
Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab), με τη δημιουργία πρόσθετων
εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας».

751.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικό φορέα NEXUS CONSTRUCTION Ε.Ε ως προσωρινού αναδόχου, στον
ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο με
τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές
Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3/2019, προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ύστερα από τη λήψη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

752.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής, ποσού 32.855,36 € σε βάρος
του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με αρ. 709/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, νέων
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας στο Μικρολίμανο.

753.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής, ποσού 1.026,73 € σε βάρος
του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με αρ. 352/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ,
για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 612475818-01 στη θέση Κορυτσάς &
Αργυροκάστρου.

754.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επαύξησης ισχύος παροχών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, αντικατάστασης καλωδίων και τοποθέτησης νέου στύλου ποσού
7.445,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου
μας ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ.

755.

Έγκριση της προμήθειας self test αντιγόνου για τις ανάγκες των υπαλλήλων του
Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ του Δήμου Πειραιά, στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19 (σύμφωνα με το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
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A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της
πίστωσης.
756.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, 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 148.607,40
€ πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ».

757.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 6.491,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 128/22-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια
αναμνηστικών δώρων).

758.

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή
ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δ. Πειραιά» ΑΑΕ 2/2017, το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

759.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 203,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια
στεφάνων).

760.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 128/22-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια
αναμνηστικών δώρων).
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