Κατάσταση θεμάτων της 19ης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (16-5-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
359.

Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό ΧΕ 603/2022, ποσού
2.000,00 € που εκδόθηκε με αρ. 118/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος
του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο
όνομα της υπαλλήλου μας ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, για έξοδα δηλώσεων
κτηματολογίου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

360.

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022.

361.

Αποδοχή Δωρεάς δέντρων αξίας 1.700,00 € εκ μέρους της εταιρίας ATLAS EXPO.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη Δωρεάς για ένα (1) παγκάκι σύγχρονης τεχνολογίας αξίας 3.800,00 €
εκ μέρους της κας Νυκτάρη Αναστασίας (εταιρία ATLAS EXPO).
362.

Αποδοχή ποσού ύψους 19.237,00 € για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020, βάσει της απόφασης 29997/11-5-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:
ΩΜΙΤ46ΜΤΛ6-9ΩΚ).

363.

Αποδοχή ΚΑΠ (συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου) ποσού ύψους 757.417,97 €
για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση
έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, βάσει της απόφασης 25700/18-4-22 του
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6).

364.

Αποδοχή ΚΑΠ (Β΄ Κατανομή Επιχορήγησης) ποσού ύψους 335.650,00 € για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, βάσει της απόφασης 29765/10-5-22 του
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 92ΨΚ46ΜΤΛ6-Ε1Ω).

365.

Έγκριση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης για την τουριστική προβολή του
Δήμου Πειραιά, στο μεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό ‘ΔΙΑΚΟΠΕΣ’ που θα κυκλοφορήσει
μαζί με την ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα ‘ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’ και
εξειδίκευση της πίστωσης.

366.

Έγκριση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης στον Τουριστικό Οδηγό «Atenas en
el bolsillo» στην Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα και εξειδίκευση της
πίστωσης.

367.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για έξοδα προβολής και ενημέρωσης για την
Ανακύκλωση (δαπάνες παροχής υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας και προμήθειας
συναφών υλικών, για την προβολή και ενημέρωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος) και εξειδίκευση της πίστωσης.

368.

Έγκριση Ανάκτησης Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 28.570,65 € στο πλαίσιο της
Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους
στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000950.
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369.

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. ΧΕ 1617/7-4-2022 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 120,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 227/2022 Απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.01 στο όνομα της μόνιμου
υπαλλήλου μας κας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για την πληρωμή στο Τεχνικό 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.

370.

α) Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» & β) Έγκριση η Παράτασης του χρόνου του έργου κατά
τέσσερις (4) μήνες, ήτοι λήξη και πέρας εργασιών την 27-9-2022.

371.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και 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 υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για
ΑΜΕΑ, γηπέδου PETANQUE και λοιπού αστικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού
48.387,10 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

372.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες
Αποκατάστασης Έκτακτων Ζημιών σε Δημοτικά Κτίρια».

373.

α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση (άρ. 32 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 της
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο <<Τεχνικός ΣύμβουλόςΒασικός Μελετητής για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Προσαρμογή
του υπάρχοντος Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο
Π.Δ. 99/2017 – Στατική Ενίσχυση»>>.
β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εταιρείας «HYDROMENT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

374.

Έγκριση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δέκα (10)
ημέρες δηλαδή έως 24-5-2022, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Α.Α.Ε.
4/2021», προϋπολογισμού 322.580,65 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησης του
οικονομικού φορέα «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
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