Κατάσταση θεμάτων της 22ης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (1-6-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
411.

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των
Βρεφονηπιακών Σταθμών (προσκλήσεις φακέλους, αφίσες, αναμνηστικά διπλώματα,
γλυκίσματα, υλικά κατασκευής σκηνικών, λοιπές απρόβλεπτες δαπάνες) που θα
πραγματοποιηθεί στις 14/06/2022, στο Βεάκειο Θέατρο, και εξειδίκευση της πίστωσης.

412.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου
υπαλλήλου μας ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωμή ετήσιου τέλους
μηχανήματος έργου και έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
413.

Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και της
Αντιδημάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάμπερε της Φιλανδίας για τη
συμμετοχή στο Συνέδριο της Εβδομάδας Έξυπνης Πόλης του Tampere Smart City
Week (TSCW), στα πλαίσια του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)», που θα
πραγματοποιηθεί από 11 έως 16 Ιουνίου 2022 και εξειδίκευση της πίστωσης.

414.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.020,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΙΑΝΟΥ, για την μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας
Ανδριάνας Ζαρακέλη και της Αντιδημάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάμπερε
της Φιλανδίας για τη συμμετοχή στο Συνέδριο της Εβδομάδας Έξυπνης Πόλης του
Tampere Smart City Week (TSCW), στα πλαίσια του έργου «BE Secure Feel Secure
(UIA)», που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 16 Ιουνίου 2022.

415.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, για την πληρωμή: Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση
αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).

416.

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 681,73 € πλέον προσαυξήσεων στον υπόχρεο με κωδ.
Δημότη 910112 από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και
επιστροφή ποσού ως αρχεωστήτως καταβληθέντος.

417.

Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 2165/2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.400,00 €
που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 320/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.26 στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ.
Πουρσαλίδη Κων/νου για τη μετάβαση αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά στην 7η
συνάντηση του έργου “Datavaults” στην Λεμεσό της Κύπρου, από 17 έως 19 Μαΐου 2022.

418.

Μη άσκηση Έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της με αρ.
42/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία).

419.

Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την φιλοτέχνιση ανδριάντα
του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη προϋπολογισμού μελέτης 73.780,00 € με Φ.Π.Α. και
ορισμός γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού.
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420.

Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της κας ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
σχετικά με αποζημίωση του οχήματός της μάρκας Opel Corsa με αρ. κυκλ. ΚΙΚ 4806.

421.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 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 ΦΑΣΗ Μ
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και των σχολείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid19», προϋπολογισμού δαπάνης 271.774,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6% & 24%)
και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

422.

Έγκριση τροποποίησης της Σύμβασης για την «Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας
Αιρετών για τα έτη 2020-2022» ως προς το χρόνο λήξης δηλαδή από 5-7-2022 μέχρι 3112-2022 και ως προς το ποσό (μέχρι του ποσού των 5.022,00 €), λόγω μετάπτωσης στο
Σύζευξις ΙΙ.

423.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας: «Δαπάνη Συντήρησης και επισκευής Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων
του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 54.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΚΕ».

424.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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, στον οικονομικό φορέα ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

425.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου:
«Αναβάθμιση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της
πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» προϋπολογισμού δαπάνης
290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

426. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων για τις
ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού
167.155,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
427. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας
«Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων για τις ανάγκες
Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού 167.155,25 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
428. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Προμήθεια Χρωμάτων, Αναλώσιμων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού
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212.846,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
429. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας
«Προμήθεια Χρωμάτων, Αναλώσιμων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού 212.846,25
€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
430.

Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. αρ. XE 2294/2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού
4.400 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την με υπ’ αρ. 326/09-05-2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 & ΚΑ 35.6422.29 του
προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου
υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κα Οικονόμου Αικατερίνης και έγκριση γενόμενης
δαπάνης.

431.

Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 2163/06-05-2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού
7.860,00€, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ 307/29-04-2022και 308/29-04-2022
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των των Κ.Α.00.6421, Κ.Α. 00.6423
και Κ.Α.10.6422.03 συνολικού ποσού 7.860,00€ του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2022. , στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Μηνά
Κοντραφούρη και έγκριση γενόμενης δαπάνης.

432.

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 49642/26-11-2021
σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (για τα είδη των ομάδων Γ, Δ και Ε της Διακήρυξης που
αφορούν την προμήθεια δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμάτων, 12 tn,
δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμάτων 8 tn και 2 δύο καινούργιων
ανατρεπόμενων φορτηγών 14 tn), έως τις 31-12-2022.

433.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ ως προσωρινού αναδόχου
του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών Α.Α.
1/2021», προϋπολογισμού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

434.

Αποδοχή - Ανάκτηση Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 1.155.434,02 €, στο πλαίσιο της
Πράξης «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Δήμου Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ
5050830.

435.

Έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37 - 42 του Ν.
4765/2021, όπως ισχύει.

436.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1906/2022 ποσού 5.000
€ (πέντε χιλιάδων ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμ. 261/15-4-2022
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.20.6422.21 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου
του Δήμου Πειραιά, κ. Γεώργιου Πολυάδη. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την
πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη
συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο PoP
Machina στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που διεξήχθη στο Santander
της Ισπανίας από 10-13/05/2022.
437.

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την
προμήθεια μηχανημάτων επεξεργασίας υφασμάτων για τον εξοπλισμό του
εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας (Μakerspace) στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «PoP Machina» (Horizon 2020).

438.

Αποδοχή Δωρεάς, που αφορά χίλια διακόσια εξήντα έξι (1.266) τεμάχια καλλωπιστικών
θάμνων και ανθοφόρων ποωδών φυτών εκ μέρους του «Αγροτικού Ανθοκομικού
Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής.

439.

Έγκριση λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Ιουνίου έτους 2021.

440.

Έγκριση λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021.

441.

Έγκριση λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2021.

442.

Έγκριση
μετάβασης αεροπορικώς της
Αντιδημάρχου Πειραιά κας Αντωνίας
Καρακατσάνη, στο Τορίνο της Ιταλίας, από 15 έως 17 Ιουνίου 2022 για συμμετοχή του
Δήμου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό έργο PROGIREG HORIZON 2020, με στόχο να
αναδείξει την ενσωμάτωση λύσεων προερχόμενων από τη φύση σε μοντέλα τα οποία
έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, και εξειδίκευση της πίστωσης.

443.

Τροποποίηση της σύμβασης «Προμήθεια δέντρων, θάμνων και ετήσιων φυτών»,
συμβατικής δαπάνης 59.576,83 €, με αύξηση της κατά 23.829,57 € πλέον ΦΠΑ, ώστε η
τροποποιημένη συμβατική δαπάνη να διαμορφωθεί στο ποσό των 83.406,40 € πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

444.

Καταβολή εξόδων νομικής εκπροσώπησης ποσού 435,24 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του πρώην
Αντιδημάρχου κου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

445.

Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσα επισκευή- ανακατασκευή οδοστρώματος
της οδού Τσαμαδού, λόγω επικινδυνότητας», μέχρι 15-8-2022
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