Κατάσταση θεμάτων της 44ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (12-10-2021)

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
865.

Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Κυριακής Μπουρδάκου
προκειμένου να συμμετάσχει στο Security, Democracy & Cities Conference, στη
Νίκαια της Γαλλίας από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2021 και εξειδίκευση δαπάνης.

866.

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων,
ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.
3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

867.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.200,00€ σε βάρος των Κ.Α. 00.6421
(2.270,00€) και Κ.Α. 10.6422.03 (1.930,00€) του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά
Τσιγκάκου Καλλιόπης , για τη μετάβασή αεροπορικώς της Αντιδημάρχου
Κυριακής Μπουρδάκου και της μονίμου υπαλλήλου κας Ειρήνης Ιωάννου,
προκειμένου να συμμετάσχουν στο Security, Democracy & Cities Conference”,
στη Νίκαια της Γαλλίας, από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2021».

868.

Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και
δαπέδων παιδικών χαρών στην 5η Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού 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, στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

869.

Συμπλήρωση της με αρ. 797/2021 προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε., με την
αναφορά ότι στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογραφεί με την εταιρεία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ECOELASTIKA», σχετικά με την ανακύκλωση των ελαστικών των οχημάτων
του Δήμου, καθώς και των ανεξέλεγκτων ελαστικών των κατοίκων της πόλης, η
εταιρεία υλοποιεί κάθε χρόνο προγράμματα δωρεάν κατασκευής δαπέδων
ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά οχημάτων σε δημόσια σχολεία όλης της
χώρας με επίκεντρο το παιδί, την ασφάλειά του και τη βελτίωση της ποιότητας
παραμονής αυτών και των δασκάλων.
Αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία
«ECOELASTIKA Α.Ε.» για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο 2ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

870.

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος γυμναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ Δήμου
Πειραιά ».
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871.

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί
των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου ».

872.

Έγκριση ισολογισμού και απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2020 της
Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) .

873.

Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας
Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2021.

874.

Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της διήμερης πολλαπλασιαστικής
εκδήλωσης στις 11 & 12/11/21, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ΜΙΝΕ – ΕΜΙ,
όπου ο Δήμος μας συμμετέχει ως εταίρος & β) για την εξειδίκευση της
εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 15.6474.12 με τίτλο « Έξοδα για τις
πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις του έργου ΜΙΝΕ – ΕΜΙ »,για παράθεση μπουφέ
και γεύματος στους συμμετέχοντες κατά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

875.

Αποδοχή της υπ. αριθμ. 976/10/13/01/2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
«Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο
Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο
υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Πειραιά από πόρους του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014 – 2020» και ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης.

876.

Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για
την ανάθεση της υπηρεσίας: «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη
Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον
Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 1.685.483,87 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό
φορέα «Ένωση ΕΛΚΕ / ΚΕΠΠ- ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ».

877.

Έγκριση Παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου
Δήμου Πειραιά.

878.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 6.916,72€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 649/20-7-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Έκθεση
φωτογραφίας).

879.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 4.163,92€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 545/15-2-2021 απόφασης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
(Παγκόσμια ημέρα τουρισμού).

880.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.038,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 823/27-9-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (FIVA
WORLD MOTORCYCLE RALLY).

881.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 36.828,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 346/7-5-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Πολιτιστικές
Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021).
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882.

Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού
30.242,16 € μετά τον επαναπροσδιορισμό του σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3463/2006.

883.

Έγκριση της απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων εξήντα (60) ατόμων,
των οποίων εγκρίθηκε η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./129/17665/1-10-2021
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ
280/Α΄) όπως ισχύει, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2021.

884.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) για το έργο :
«Εργασίες κατεδάφισης και λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά
κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών».

885.

Έγκριση Παράτασης της εταιρείας ΄ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ΄ που
αφορά την «Προμήθεια ταϊστρών- ποτοστρών καθώς και ξήρας τροφής για τη
σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πειραιά», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή
έως 15-12-2021.

886.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 100,00 € σε βάρος του Κ.Α 35.6162.11
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 στο όνομα της μόνιμου
υπαλλήλου του Δήμου κας Μαρίας Μαριόλη για την πληρωμή στο Τεχν.
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-άδειες) για την έγκριση
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση πέντε (5) δέντρων
που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και
υπηρεσιών απευθείας αναθέσεων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και
υπηρεσιών όλων των διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός μελών των Επιτροπών: α) Ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
δημοσίων συμβάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, β) Ενστάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων μέχρι του ποσού των 60.000,00 €
πλέον ΦΠΑ.
887.

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών
ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «Προσαρμογή του υπάρχοντος
βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ.
99/2017, στατική ενίσχυση και επέκταση του με την προσθήκη ορόφων» με κωδικό
MIS 5063274.

888.

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών
ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «Προσαρμογή του υπάρχοντος
βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017»
με κωδικό MIS 5062357.

3

Κατάσταση θεμάτων της 44ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (12-10-2021)

889.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 24.800,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 746/24-8-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (διοργάνωση
1ου τουρνουά μπασκετ 3*3 της FIBA GREECE).

890.

Έγκριση της απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας «ΣΥΡΜΑΚ Α.Ε.», στον
ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό (α/α συστήματος 139836) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
την τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων
Κολωνακίων», προϋπολογισμού 120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη
της με αρ. 841/2021 απόφασης της Ο.Ε. που τροποποιεί την 735/2021 προηγούμενη
απόφαση και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
μέχρι τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 και αντίστοιχα μεταθέτει
την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών για την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021
και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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