Κατάσταση θεμάτων της 49ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (16-11-2021)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
974.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, του Ινστιτούτου
Εμπορίου & Υπηρεσιών ( ΙΝΕΜΥ-ΕΣΣΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας και την ανάληψη κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας για την υλοποίηση αυτού.

975.

Παράταση της Σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδικών Ζυγιστικών Συστημάτων
με δυνατότητα ταυτοποίησης δημοτών, για την προώθηση της Διαλογής των
Απορριμμάτων μέσω διεξαγωγής σχολικών πρωταθλημάτων», έως τις 31-01-2022.

976.

Συμπλήρωση της 774/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής µε την αναφορά και
στην επιμήκυνση του χρόνου λήξης της σύμβασης (προκειμένου ο ανάδοχος να
συνεχίσει να προμηθεύει το σχολείο µε τα προβλεπόμενα αγαθά), πέρα της
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, έως το ποσό των 22.299,75 € πλέον ΦΠΑ
13%, για την συνέχιση της σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και
Λυκείου Πειραιά και κατά το σχολικού έτος 2021-2022, μέχρι την ανακήρυξη του
µμειοδότη του νέου διαγωνισμού.

977.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 5050/2021, ποσού 35.000,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που
εκδόθηκε σύμφωνα µε την 926/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.

978.

Αποδοχή της Μελέτης σχετικής με τα επιτόκια των εμπορικών συνεργαζόμενων Τραπεζών.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
979.

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων 2022.

980.

Διαγραφή δύο βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων
συνολικού ποσού 131,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4795/17-042021 Φ.Ε.Κ. 62A.

981.

Διαγραφή δύο βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων
συνολικού ποσού 94,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4795/17-042021 Φ.Ε.Κ. 62Α.

982.

Διαγραφή τριών βεβαιωθέντων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων
συνολικού ποσού 127,69 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4795/17-042021 Φ.Ε.Κ. 62Α.

983.

Διαγραφή συνολικού ποσού 700,00 € της με αριθμ. 121600380109/23-04-2018
παράβασης του Α Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 2677/19-032019, λόγω διπλής εγγραφής.
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984.

Διαγραφή συνολικού ποσού 680,00 € βεβαιωθέντων οφειλών παράνομης
στάθμευσης λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήταν
ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων & επαναβεβαίωση
στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

985.

Διαγραφή συνολικού ποσού 610,00€ βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης
λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους ,οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των
οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων & επαναβεβαίωση στους νέους
ιδιοκτήτες ή μισθωτές.

986.

Διαγραφή ποσού 65,50 € της με αριθμό 000210006031(18737)/22-5-204 παράβασης
της Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 1599/23-09-2008, λόγω λάθους
καταχώρησης και επαναβεβαίωση.

987.

Διαγραφή οριστικών οφειλών συνολικού ποσού 453,85 € από τους χρηματικούς
καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομής στάθμευσης λόγω
λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης.

988.

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της πράξης και του ομώνυμου Υποέργου
με τίτλο « Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και
Καινοτομίας για την Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» με κωδικό
ΟΠΣ (ΜΙS) 5074954 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ /ΒΑΑ του
Δήμου Πειραιά (ΕΠ ‘ΑΤΤΙΚΉ» 2014- 2020) από 31/8/2023 σε 1/12/2023.

989.

Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ. Α 2513/2021 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 12ο Τριμελές).

990.

Κατακύρωση του διεθνή ηλεκτρονικού πολυσυστημικού ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση
μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά & των Νομικών
Προσώπων, για τα έτη 2021-2022-2023» ποσού 2.745.071,00 € πλέον ΦΠΑ, στους
1) ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ (ομάδα Α΄), 2) ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ (ομάδα Β΄),
3) ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ
GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝ ΕΠΕ (ομάδα Γ΄), και 4) Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ομάδα Δ΄)

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών πληροφορικής (
ανταλλακτικά, αναλώσιμα ,περιφερειακά)» προϋπολογισμού 45.331,00 € πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
991.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εξόφληση της
δαπάνης εγκατάστασης νέας παροχής ύδρευσης στον Αθλητικό χώρο επί της
Ακτής Θεμιστοκλέους – Α. Μουτσοπούλου- Ηετίωνος.
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992.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 4.960,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 837/5-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Εορτασμός της
Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 »

993.

Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ποσού 365,00 €, και τυχόν
προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των βρεφονηπιακών σταθμών .

994.

Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 48.293,89 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-518, στην
ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

995.

Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 450.562,16 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-797256,
στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

996.

Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 159.217,13 € του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-1560,
στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

997.

Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 113.215,61€ του οφειλέτη με κωδ.Π830455, στην
ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

998.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 424,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 128/18-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Προμήθεια
αναμνηστικών δώρων ».

999.

Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑ 00.6711.05 του
προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021, ποσού των 46.736,66 από
έσοδα του κληροδοτήματος G.KELLIS, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Πειραιά, για την κάλυψη των ειδικών τρεχουσών αναγκών των σχολικών
μονάδων αρμοδιότητάς τους.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού
σχετικά με την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της
σύμβασης: «Προμήθεια, Αποξήλωση και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου
για
τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 €
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1000. Μη άσκηση αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμ. Α1027/2021 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ζ΄ Τριμελές).
1001. Έγκριση του Εορτασμού των Θεοφανίων, (προμήθεια προσκλήσεων- φακέλων)
και παροχή υπηρεσίας μπουφέ δεξίωσης για την κάλυψη της εκδήλωσης) που θα
πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης.
1002. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς
(προμήθεια προσκλήσεων- φακέλων και παροχή υπηρεσίας μπουφέ δεξίωσης για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας) 2022 και εξειδίκευση πίστωσης.
1003. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 90,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Στεφάνια).
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1004. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.224,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 819/27-9-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (συμμετοχή του
Δήμου Πειραιά σε
διαδικτυακές
συναντήσεις
εργασίας,VIRTUAL
WORKSHOPS, 1ο Πρώτο Παραδοτέο).
1005. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς, της Αντιδημάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη, στο
Άμστερνταμ της Ολλανδίας από 4 έως 6 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου να
συμμετάσχει στην εκδήλωση “Celebrate Light:10 years of Amsterdam Light
Festival”και εξειδίκευσης δαπάνης.
1006. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.047,52 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα
του υπαλλήλου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΙΟΝΙΔΗ, για τέσσερις (4) νέες παροχές
ηλεκτρικής ενέργειες στην περιοχή ανάπλασης Αγ. Διονυσίου.
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