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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
48.

Έγκριση νομικής υποστήριξης του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, υπαλλήλου
τμήματος Συνεργείων Ανοικτών χώρων, της Διεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης,
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά κατά την δικάσιμο της
31/1/2022 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής
υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών Δήμων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 102 του Ν.4483/2017, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 684/2018 απόφασης της Ο.Ε..
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

49.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021
και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Self test αντιγόνου για τις ανάγκες
των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εμβέλειας Δήμου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid -19», προϋπολογισμού
δαπάνης 58.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (0%) και συγκρότηση Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης.

50.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021
και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Rapid test αντιγόνου για τις ανάγκες
των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της
πανδημίας του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (0%) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

51.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021
και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού έκτακτης
ανάγκης Φάση Κ΄ για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά της πανδημίας του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 225.243,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%& 24%) και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

52.

Αποδέσμευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής της σύμβασης για
την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του
Δήμου Πειραιά».

53.

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά
για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής
Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)».

54.

Αποδοχή της μηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας με 100
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επιταγές δώρου των 100 €, σύνολο 10.000,00 € μηνιαίως, για ένα (1) έτος (από τον
Ιανουάριο 2022 έως και τον Δεκέμβριο 2022.
55.

Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

56.

Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) ποσού 300,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 15.6422.04, της υπαλλήλου της Δ/νσης ΚΕΠ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ, από
01-01-2022 έως και 31-12-2022, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4623/19.

57.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 57,31 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την μίσθωση ετήσιας γραμματοθυρίδας.

58.

Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας στεφανιών, για τις τακτικές και
έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ του Δήμου, έτους 2022 και εξειδίκευση πίστωσης
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