Κατάσταση θεμάτων της 38ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (22-9-2021)

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
788.

Αποδοχή καταβολής της Θ’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους
(ΚΑΠ) ποσού ύψους 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 67374/16-9-2021
του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 608Α46ΜΤΛ6-ΥΝΣ).

789.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ
και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, για την άμεση παροχή της υπηρεσίας
απολύμανσης των κάδων (απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης) σε
ημερήσια συχνότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά, εν όψει
των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19)»
προϋπολογισμού δαπάνης 410.400,00 €
πλέον ΦΠΑ., στην εταιρεία Χ.
ΖΩΒΟΪΛΗΣ-Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ ΟΕ (PROTECT ΟΕ).

790.

Έγκριση παράτασης συμβάσεως εργασίας ελέγχου του Ισολογισμού και των
αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 του Δήμου Πειραιά έως 31-10-2021.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
791.

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης : α) του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
και β) της απόφασης Ένταξης για το έργο «ΔΙΟΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΣΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ» με M.I.S. 5050534 στα πλαίσια της χρηματοδότησης του
έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

792.

Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 115.744,29 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-936
στην ρύθμιση του Ν. 4674/2020.

793.

Έγκριση του καθορισμού των ειδικοτήτων των δύο ατόμων, των οποίων
εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του
ν. 4325/2015.

794.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, για την πληρωμή τελών
μεταβίβασης και παράβολο ανταλλακτικών πινακίδων κυκλοφορίας των
οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ, με χρέωση στο όνομα του
μόνιμου υπαλλήλου μας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ.

795.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4106/2021, ποσού
7.445,01 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 754/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την
επαύξηση ισχύος παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντικατάστασης καλωδίων
και τοποθέτηση νέου στύλου.

796.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 3003/2021, ποσού
80,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 513/2021 απόφαση της
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Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για την για την
πληρωμή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (eάδειες) για την έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν
υλοτόμηση τεσσάρων (4) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου Πειραιά.
797.

Αποδοχή της Δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας «ECOELASTIKA Α.Ε.» που
αφορά στην κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Πειραιά.

798.

Μη εξώδικος ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Καναβάρη
Αντωνίου, σχετικά με αποζημίωση, που αφορά τις υλικές ζημίες (φθορές στα
ελαστικά) που υπέστη το Ι.Χ αυτοκίνητό του με αριθμό ΙΗΙ 5856, επί της οδού
Δράμας πλησίον της συμβολής της με την οδό Ψαρρών.

799.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Χαρτί
πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου των ετών 2021-2023», προϋπολογισμού δαπάνης 91.800,00
€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

800.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Χαρτί πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου των ετών 2021-2023», προϋπολογισμού δαπάνης 91.800,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

801.

Συζήτηση σχετικά με τον επαναληπτικό δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό
διαγωνισμό, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της
Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των
οδών Αγ. Διονυσίου- Καλοκαιρινού - Πέτρου Ράλλη - 25ης Μαρτίου - Λεωφόρο
Θηβών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση των σχολικών
μονάδων 3ο ΕΠΑΛ, 7ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά
(άγονος – επιστροφή στην Υπηρεσία).

802.

Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01
του ποσού των 335.146,52 € (τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα
έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά), που κατανέμεται ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση
έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιες και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την παρακράτηση του ποσού των
20.000,00 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από την Ταμειακή Υπηρεσία για την κάλυψη
της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

803.

Ακύρωση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια self test αντιγόνου για τις
ανάγκες των υπαλλήλων του Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ του Δήμου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19.

804.

Έγκριση της υλοποίησης της προμήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα
διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και
κατοίκους μας εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2021 (σύμφωνα με το
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άρθρο 75 παρ. Ι τομέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν.
4412/2016 & Ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.
4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας) και για τον ορισμό των προϋποθέσεων
για τους δικαιούχους
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