Κατάσταση θεμάτων της 11ης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (29-3-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
213.

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών στο πλαίσιο της υπό ένταξη Πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και
Στεγάστρων στις οδούς Δημοσθένους και Λυκούργου στο Δήμο Πειραιά» στα πλαίσια
της χρηματοδότησης από την ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά.

214.

Επικαιροποίηση Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Πειραιά και Εμπορικού συλλόγου της
Πράξης: «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο της δράσης
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με κωδικό MIS 5034835.

215.

Έγκριση της παράτασης των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου εκατόν εξήντα ενός (161) ατόμων οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) έως και τις 31-3-2022 για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, από την 01-04-2022 έως
και τις 31-05-2022.

216.

α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2β υποπερ. γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης
λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας με
τίτλο: «Έκθεση φωτογραφίας του Σωτήρη Δανέζη», προϋπολογισμού 24.676,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).

217.

Έγκριση διοργάνωσης δύο εκδηλώσεων για το έργο BluAct 2nd wave και εξειδίκευση
πίστωσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

218.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την
υλοποίηση της Πράξης «Προμελέτη για την Βιοκλιματική Ανάπλαση του Παραλιακού
Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά, εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και
Τεύχη Δημοπράτησης με το σύστημα “ Μελέτη – Κατασκευή ”».

219.

α) Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου»
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 4410/22-06-2022 και τίτλο
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 στον άξονα
προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», β) κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον
ποσού και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για την υποβολή του αιτήματος και
υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό.

220.

Αποδοχή της Συμπληρωματικής Κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους ποσού 167.825,00 € βάσει της απόφασης
17676/17-3-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8).
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221.

Έγκριση της πραγματοποίησης της ρίψης πυροτεχνημάτων το Μεγάλο Σάββατο το
βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης.

222.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 18.042,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 103/16-22022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Αποκριάτικες Δράσεις).

223.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 90,40 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 58/27-1-2022
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (2 στεφάνια).

224.

Έγκριση της 2ης τροποποίησης σύμβασης που αφορά την «Εργασία Κλάδευσης
Δέντρων» συμβατικής δαπάνης 86.250,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 201 και 132 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω
πρόσθετων αναγκών ανάπλασης και συντήρησης του Δημοτικού πρασίνου που δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν με την αρχική προσμέτρηση, χωρίς μεταβολή της αρχικής
συμβατικής δαπάνης.

225.

Έγκριση της κάλυψης εξόδων νομικής εκπροσώπησης στον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου Σιγάλα Νεκτάριο του Ιακώβου κλάδου ΔΕ Οδηγών.

226.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του χρόνου διεξαγωγής του Workshop
Δικτύωσης (Π.Β4.3.2) κατά τρεις (3) μήνες, της δράσης υποψηφίων επενδυτών
(Π.Β4.5.1) κατά τέσσερεις (4) μήνες, της εκδήλωσης για θέματα νέων αγορών (Π.Β4.4.2)
έως 31/12/2022 και του συνεδρίου ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (Π.Β4.7.1) έως
31/12/2022 και παράταση της υποβολής των αντίστοιχων παραδοτέων της σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΑΠΟΨΗ Α.Ε. για την υπηρεσία με τίτλο
«Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο
Πειραιά».

227.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 120,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου
μας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ, για την πληρωμή στο Τεχν. Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ανταποδοτικών τελών (e- Άδειες) για την έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής
Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση δέκα (10) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Πειραιά.

228.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 6.195,04 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 67/8-2-2022
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Αναμνηστικά Δώρα).

229.

Αποδοχή της συμπληρωματικής απόφασης μηνός Μαρτίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
του Δήμου ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων ύψους
757.417,97 € βάσει της απόφασης 17664/17-3-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΔΒΖ46ΜΤΛ67ΥΩ).

.

2

