Κατάσταση θεμάτων της 53ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-12-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1082. 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά
«ΔΗ.Ρ.Α.Π.», οικονομικού έτους 2021.
1083. Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 της
Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΔΗ.Ρ.Α.Π.».
1084. Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση
της προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και
κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής των Χριστουγέννων του
2021, προϋπολογισμού δαπάνης 53.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (13%), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό
φορέα «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
1085. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αφορά
στην «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου για τον Δήμο Πειραιά (Σύνθετου
Αποφρακτικού)», προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, έως 10-42022.
1086. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 6.634,30 € από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.
1087. Έγκριση γενομένης δαπάνης 434,00 € που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.
545/15-02-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Φωτισμός Δημοτικού
Θεάτρου για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη).
1088. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και την
σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) συμβατικής
δαπάνης 18.499,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την συμβατική παράταση
μέχρι 31-3-2022 για το έργο : «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά
επείγουσας φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητας» Α.Α.Ε. 1/2019.
1089.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού
φορέα
IFMS
ΕΝΑΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ, ως προσωρινού αναδόχου του 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 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.

1090. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΑΠΟΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Σ.Ε. 2/2021», προϋπολογισμού 199.999,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1091. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τίμη), για την εκτέλεση
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΑΠΟΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021»,
προϋπολογισμού 199.999,42 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1092. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε.
1/2021», προϋπολογισμού 199.998,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1093. 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 (χαμηλότερη τίμη), για την εκτέλεση
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021», προϋπολογισμού 199.998,40
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1094. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» α.α.ε. 4/2021, προϋπολογισμού
400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1095. 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 (χαμηλότερη τίμη), για την εκτέλεση
του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» α.α.ε.
4/2021, προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1096. Συγκρότηση Επιτροπής Κλειστού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.
4412/2016, για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ
ΟΔΟΥ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΛΟΓΩ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 203.225,81 € πλέον ΦΠΑ.
1097. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.
2γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της μελέτης
και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ
ΟΔΟΥ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 203.225,81 €
πλέον ΦΠΑ.
1098.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του αρ. 32, & 2, περίπτωση ββ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις Ν. 4782/2021, λόγω απουσίας ανταγωνισμού για
τεχνικούς λόγους, για την προμήθεια χόρτινων σαρώθρων (σκούπες) για τις
ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 16.317,50 €
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πλέον ΦΠΑ και β) συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση
του διαγωνισμού..
1099.

5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του «Ο.Π.Α.Ν.», οικονομικού έτους 2021.

1100. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την
εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισμός & απολύμανση των οχημάτων
του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 481.536 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα τον Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός της ελάχιστης προθεσμίας,
όχι μικρότερης των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και την αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.
1101. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
«Συντήρηση και επισκευή Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων του Δήμου
Πειραιά», προϋπολογισμού 54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1102. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση
της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων
του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1103. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια διεθνή 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 γάλακτος για τις ανάγκες
του Δήμου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 2024» προϋπολογισμού 946.475,20 €
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
1104. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
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 γάλακτος για τις ανάγκες
του Δήμου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 2024» προϋπολογισμού 946.475,20 €
πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
1105. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 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 καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ετών 2021- 2022- 2023» προϋπολογισμού
145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
1106. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
3

Κατάσταση θεμάτων της 53ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-12-2021)

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ετών 2021- 20222023» προϋπολογισμού 145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
1107. Αποδοχή κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στα Δ.
ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας της χώρας, ποσού ύψους 9.000,00 € βάσει της
απόφασης 89535/6-12-21(ΑΔΑ: ΨΩΡΠΤ46ΜΤΛ6-ΘΣ6).
1108. Αποδοχή της Δωρεάς ελαιοδέντρων από ΕΡΓΟΣΕ
«Περιβαλλοντικής Δράσης Διάσωσης Ελαιοδένδρων».

Α.Ε.

μέσω

της

1109. Αποδοχή των Δωρεών, που αφορούν στον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του
Δήμου Πειραιά, έτους 2021.
1110. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων, συνολικού ποσού 6.530,04 € πλέον ΦΠΑ,
μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των : 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΙΟΥ, κατά 3.215,89
€ πλέον ΦΠΑ και 2. Της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, κατά 3.314,15 € πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τα
έτη 2019-2020-2021.
1111. Έγκριση της ονομαστικής κατάστασης των 613 δικαιούχων διατακτικής
τροφίμων, οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας & κατοίκων, ενόψει της εορτής
των Χριστουγέννων του 2021.
1112. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προφορών
για τη διενέργεια του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την Πράξη με τίτλο: «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των
Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών
Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο
κ.λπ.), στο Δήμο Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5093139, προϋπολογισμού
2.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1113. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο: «Δίκτυο Υπηρεσιών
Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας
Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ
5093139, προϋπολογισμού 2.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ &
δικαιώματος προαίρεσης.
1114. α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού
αέρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών για την προστασία της υγείας των εργαζομένων»,
προϋπολογισμού 37.078,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) Συγκρότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διαγωνισμού.

4

Κατάσταση θεμάτων της 53ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-12-2021)

1115. Έγκριση παράτασης εργασιών του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)».
1116. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία
«Σχολική
Επιτροπή
Σχολικών
Μονάδων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».
1117. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1118. Έγκριση του από 10-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και
ανάδειξη του οικονομικού φορέα COSMOS Α.Ε.Β.Ε., ως 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού
δαπάνης 50.600 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,
όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
1119. Μετάθεση της ημερομηνίας ανάρτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο,
για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλώσιμων υλικών και Παροχή
Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Πειραιά» συνολικού
προϋπολογισμού 3.360.000 € πλέον ΦΠΑ, έπειτα από την λήψη του με αρ. 43492 ΕΞ
2021/ 08-12-2021 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την
Πέμπτη 23/12/2021 και αντίστοιχα της ημερομηνίας έναρξης υποβολής προσφορών
για την Παρασκευή 24/12/2021.
1120. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών για
Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών) του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού
88.698,00 € πλέον ΦΠΑ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 139624, κατόπιν της λήψης του με αρ.
43492 ΕΞ 2021/ 08-12-2021 εγγράφου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου
κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)», έως 27/12/2021.
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