Κατάσταση θεμάτων της 13ης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (5-4-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

233.

Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια υγειονομικού υλικού έκτακτης
ανάγκης ΦΑΣΗ Λ για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του
Covid-19» (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021) και εξειδίκευση πίστωσης.

234.

Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Σωτηρίου
Βασιλικής, με την ιδιότητα της Διευθύντριας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και του
ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γεράσιμου Αγγελετάκη στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, από 11 έως 13/04/2022, προκειμένου να συμμετάσχουν στην διακρατική
συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «aritime Innovative Network of Education
for Emerging Maritime Issues» (ΜΙΝΕ-ΕΜΙ).

235.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
(Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε.) διάρκειας 12 μηνών για ανάρτηση 120 δελτίων τύπου των
δραστηριοτήτων του Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.

236.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.400,00 € σε βάρος του Κ.Α.
15.6422.24 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της
υπαλλήλου Βασιλικής Σωτηρίου, για τη μετάβαση αεροπορικώς της ιδίας με την
ιδιότητα της Διευθύντριας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά και του
ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γεράσιμου Αγγελετάκη, στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας, από 11 έως 13/04/2022, προκειμένου να συμμετέχουν στην διακρατική
συνάντηση του έργου µε τίτλο « Maritime Innovative Network of Education for
Emerging Maritime Issues» και ακρωνύμιο ΜΙΝΕ-ΕΜΙ

237.

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022- καθορισμός
πρόσθετων προσόντων.

238.

Έγκριση της προμήθειας αναμνηστικών δώρων με το Λιοντάρι του Πειραιά, για την
κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανητιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το
Δήμο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συνατήσεις του Δημάρχου στο εξωτερικό για το
έτος 2022 και εξειδίκευση της πίστωσης.

239.

Μη άσκηση έφεσης κατά της 6/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών).

240.

Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 420.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για
την υλοποίηση του έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Μείωση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο εργαστήριο
Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο ανάπτυξης
τεχνολογικών δεξιοτήτων (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά»
στο πλαίσιο του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

241.

Αποδοχή της Γ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού
ύψους 1.528.123,98 €
βάσει της απόφασης 20211/29-3-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:
69ΞΠ46ΜΤΛ6-ΓΝΥ).
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242.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε, του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών
επιχρισμάτων – επιχρώσεις οροφών και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια».

243.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και παράταση συμβατικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες,
δηλαδή εώς 22-09-2022, του έργου «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία
του Δήμου Πειραιά (1.2020)».

244.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αφορά στην Έγκριση επενδυτικού δανείου
από το Τ. Π. και Δανείων, και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
συνομολόγησή του, βάσει της υπ’ αριθμόν πρωτ. 26630/21-3-2022 επιστολής του ΤΠΔ
για έργο ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης, Άξονας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Μείωση
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο
εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο
ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά.

245.

Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Έργου με
τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» και των
Υποέργων 1 & 2 του ίδιουΈργου με τίτλους «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Πειραιά» και «Τεχνικός σύμβουλος- μελετητής κατά την κατασκευή του
έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά» αντίστοιχα. Η Πράξη
έχει Κωδικό ΟΠΣ 5093226 και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

246.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών, που θα δοθούν
σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, ενόψει του Πάσχα και των
Χριστουγέννων του 2022» προϋπολογισμού 106.000 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

247.

Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη στη
Θεσσαλονίκη από 12 έως 13 Απριλίου 2022 προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής
στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος:
Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες – Η ώρα της υλοποίησης» και εξειδίκευση
πίστωσης.

248.

Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.022,00 € σε βάρος
των Κ.Α. 00.6421 (596,00 €), Κ.Α.00.6423 (426,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά
Ειρήνης Ιωάννου, για τη μετάβασή αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη
Μώραλη , καθώς και του αστυνομικού κ Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου στην Θεσσαλονίκη
από 12 έως 13 Απριλίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμαρχος ως ομιλητής
στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος :
Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες – Η ώρα της υλοποίησης».
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