Κατάσταση θεμάτων της 20ης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (23-5-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
375.

Ακύρωση της 367/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την
πραγματοποίηση 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),
λόγω λανθασμένου λεκτικού στο πρωτογενές αίτημα, β) Έγκριση πραγματοποίησης
δαπάνης για έξοδα προβολής και ενημέρωσης για την Ανακύκλωση (δαπάνες παροχής
υπηρεσιών και προμήθειας συναφών υλικών, για την προβολή και ενημέρωση για την
Ανακύκλωση στα παιδιά) και γ) εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

376.

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 Υπαπαντής και Παπαστράτου
στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκταση του με την προσθήκη ορόφων»>>.
β) Έγκριση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του ΠΕΤΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ.
γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

377.

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 « Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης>>.
β) Έγκριση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

378.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 830,00 € από τους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, εξαιτίας του ότι οι
παραβάσεις εκδόθηκαν με οφειλέτρια την ιδιοκτήτρια του με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΚ
2106 οχήματος, η οποία απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

379.

Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 700,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορά
τη με αριθμό 121600276779/27-3-2017 κλήση του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με
αριθμό καταχώρησης 12760/13-12-2017, λόγω διπλής εγγραφής.

380.

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 100,00 €, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. εξαιτίας
του ότι η παράβαση εκδόθηκε με οφειλέτη τον οδηγό του με αρ. κυκλοφορίας ΧΗ 1175
οχήματος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση της οφειλής.

381.

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια».
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382.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευές και Ανακατασκευές Μονώσεων σε
Σχολικά Κτίρια του Δήμου Πειραιά 2020».

383.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 80,94 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέου υδρομετρητή από την
ΕΥΔΑΠ έναντι της οδού Θηβών 60, λόγω κλοπής του παλαιού.

384.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 300,00 € σε εκτέλεση της 203/23-3-2022 Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής (Τέλεση Μνημοσύνου των αποβιωσάντων Δωρητών –
Ευεργετών της Πόλης).

385.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ και 32 Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, παρ. 3α της
ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, για την άμεση
παροχή της υπηρεσίας απολύμανσης των κάδων (απορριμμάτων, βιοαποβλήτων και
ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά,
προϋπολογισμού δαπάνης 198.201,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία Χ.
ΖΩΒΟΪΛΗΣ-Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ ΟΕ (PROTECT ΟΕ).

386.

Έγκριση της 2ης παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για είκοσι
(20) ημέρες δηλαδή έως 4-6-2022, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 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., κατόπιν
εμπρόθεσμης αίτησης του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε.».

387.

Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 49641/26-11-2021
σύμβασης με την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (για το είδος 6, Ομάδα ΣΤ΄, Διαξωνικό
Ανατρεπόμενο Φορτηγό με Γερανό), κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως τις 6-11-2022.

388.

Συγκρότηση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του υποέργου 1 «Δράσεις
Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5074757 της Πράξης «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και
Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά».

389.

Ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου του
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου:
«Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά
2.2020», προϋπολογισμού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

390.

Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια υγειονομικού υλικού έκτακτης
ανάγκης ΦΑΣΗ Μ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και των
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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.
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391.

Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, όπου
δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας για μισθολογικά ζητήματα
(καταβολή διαφοράς επιδόματος θέσης ευθύνης).

392.

Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για ανάδειξη οικονομικών φορέων
που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο για τη «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης
για Διαλογή στην Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα
και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες», διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,
προϋπολογισθείσας αξίας 9.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

393.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για ανάδειξη
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία-Πλαίσιο για τη «Δημιουργία
Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων
υλικών σε τέσσερα ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες»,
διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, προϋπολογισθείσας αξίας 9.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24
%.πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

394.

Αποδοχή της Ε΄ Κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού ύψους
1.528.123,98 € , βάσει της απόφασης 30722/13-5-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΓΜΥ46ΜΤΛ67Τ0).

395.

Έγκριση της ακύρωσης των επιπλέον βεβαιωμένων ποσών των μισθωμάτων δύο (2)
Δημοτικών καταστημάτων για συμψηφισμό με υπάρχουσες ή νέες οφειλές, για περίοδο
μηνών Φεβρουαρίου έως Απριλίου 2022.

396.

Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του
Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ).

397.

Επιμήκυνση του χρόνου λήξης της σύμβασης του Δήμου Πειραιά με την εταιρεία «ΠΟΤ
ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με
τους ίδιους όρους και δικαιώματα που προβλέπονται από τη σύμβαση για το σχολικό έτος
2021-2022, και ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης 15%, έως το ποσό των
20.988,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%, έως την κατακύρωση και ανάδειξη του μειοδότη για το
διδακτικό έτος 2022-2023.

398.

Έγκριση πραγματοποίησης Έκθεσης καλλιτεχνικής φωτογραφίας με θέμα «PIRAEUS
AQUATIC» - «Υδάτινος Πειραιάς», που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 18 Σεπτεμβρίου
2022 στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.

399.

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 1933/2022 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.000,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ. 263/2022 και
264/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 στο όνομα
του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Ευάγγελου Δριβαλά και έγκριση γενόμενης
δαπάνης, που αφορά στην τροφοδοσία δύο ηλεκτρονικών πομποδεκτών για τα οχήματα
του Δημάρχου Πειραιά.
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400.

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για τις «Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης
΄Open Information Day΄στα πλαίσια του έργου ΄΄Be Secure Feel Secure΄΄ και
εξειδίκευση της πίστωσης.

401.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δένδρων»
προϋπολογισμού 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

402.

Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευμένου
χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και επιχειρησιακών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 130.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα
«ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.».

403.

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου για το με αρ. 2069/2022 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 280,00 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 306/19-04-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου
Πειραιά κ. Δημητρίου Χαστά και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής
αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση οδικώς του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου
μας κου Δημητρίου Χαστά στην Ξάνθη, από 11-05-2022 έως 15-05-2022, προκειμένου να
συμμετάσχει στο Επιστημονικό Συνέδριο ΟΤΑ με θέμα: «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός
Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

404.

Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου για το με αρ. 1935/2022 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.010,00 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 260/15-04-2022
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου
Πειραιά κ. Ανδρονίκης Φατλέ και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής
αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς της μόνιμης υπαλλήλου του
Δήμου μας κ. Ανδρονίκης Φατλέ στη Λευκωσία της Κύπρου, από 29-04-2022 έως 01-052022, προκειμένου να συμμετάσχει ως συνεκθέτρια για την εκπροσώπηση του Δήμου
Πειραιά στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής (εντός του κεντρικού περιπτέρου του
Ε.Ο.Τ.) στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2022».

405.

Συμπληρωματική 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2022, σε συνέχεια της προηγούμενης με αριθμ. 360/2022 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.

406.

Έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και Προσφοράς
Δείπνου για τις ανάγκες του έργου ΄΄HARMONIA΄΄ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος HORIZON 2020» και εξειδίκευση της πίστωσης.
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