Κατάσταση θεμάτων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (24-6-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
480.

Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας απολυμαντικών υγρών καθώς και των
εφαρμογών απολυμάνσεων Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2,
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και εξειδίκευση πίστωσης.

481.

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 απολυμαντικών υγρών καθώς και εφαρμογές
απολυμάνσεων Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα
πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2»,
προϋπολογισμού δαπάνης 167.524,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και
συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

482.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών.

483.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας
ΜΠΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗΣ, για τη μετάβαση αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου,
αποτελούμενης από τη Σωτηρίου Βασιλική, Διευθύντρια Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
και του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γεράσιμου Αγγελετάκη, στις Βρυξέλλες του
Βελγίου από 27 έως 30/6/2022 προκειμένου να συμμετέχουν στο διήμερο συνέδριο και τη
διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Maritime Innovative Network of
Education for Emerging Maritime Issues » και ακρωνύμιο MINE – EMI.

484.

Τροποποίηση της με αριθμ. 435/01-06-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκε η 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,
προκειμένου να παραληφθεί το ένα (1) άτομο της ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (περονοφόρων μηχανημάτων – ΚΛΑΡΚ) και να αυξηθεί ο
αριθμός των ατόμων της ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων), σε δύο (2).

485.

Έκδοση εντάλματος πληρωμής ποσού 184,54€ σε βάρος του Κ.Α. 30.8112.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την πληρωμή προστίμου στον ΕΦΚΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

486.

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2022.

487.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 317/29-4-2022 απόφασης της Ο.Ε. (Διοργάνωση εκδήλωσης, στα
πλαίσια του έργου «Be Secure Feel Secure» ).
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488.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.307,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 67/8-2-2022 απόφασης της Ο.Ε για προμήθεια γυναικείων φουλαριών
μεταξωτών twill 90x90 Carre (τετράγωνο ) με logo του Δήμου Πειραιώς.

489.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 33,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 58/27-1-2022 απόφασης της Ο.Ε για την αγορά ενός στεφανιού με δάφνες με
κατασκευή και εκτύπωση κορδέλας για εκδηλώσεις του Δήμου.

490.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 69/8-2-2022 απόφασης της Ο.Ε για λήψη υπηρεσιών (παγκόσμια ημέρα
ποδηλάτου, ημέρα περιβάλλοντος).

491.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 58/27-1-2022 απόφασης της Ο.Ε για την αγορά ενός στεφανιού με άνθη
τρίποδο με κατασκευή και εκτύπωση κορδέλας για εκδηλώσεις του Δήμου.

492.

Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής συνολικού ποσού 2.900,93 € που αφορά παραβάσεις
Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.
4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62Α .

493.

Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 346,93 € του υπόχρεου με κωδικό 905383 λόγω
πολλαπλής εγγραφής του ιδίου εσόδου στο ίδιο πρόσωπο για το έτος 2020 σύμφωνα με
το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i .

494.

Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 655,04 € του υπόχρεου με κωδικό 130049 από
τους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσεως κοινοχρήστου χώρου έτους 2020
λόγω διπλής εγγραφής για το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο είδος εσόδου σύμφωνα με
το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i.

495. Διαγραφή συνολικού ποσού 632,33 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν
σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι
οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και
επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.
496. Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 177,58 € του υπόχρεου με κωδικό 831938 που
αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας Τραπεζών.
497.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2802/2022 ποσού
6836,91 € που εκδόθηκε με την με αρ. 344/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε
βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο
όνομα του υπαλλήλου μας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ για την πληρωμή παροχών στο
ΔΕΔΔΗΕ.

498. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2765/2022 ποσού 80,94
€ που εκδόθηκε με την με αρ. 383/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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.
499. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της πράξης με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης
βιοαποβλήτων Δήμου Πειραιά » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048183 που είναι ενταγμένη
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στο πρόγραμμα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) ».
500. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια υπαιθρίων οργάνων
γυμναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου Petanque και λοιπού αστικού εξοπλισμού».
501. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση επισκευή και
ανακατασκευή οργάνων και αστικού εξοπλισμού σε παιδικές χαρές».
502.

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

503.

Έγκριση ή μη πραγματοποίησης ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης για την
τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά στον μεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό
«ΔΙΑΚΟΠΕΣ» που θα κυκλοφορήσει μαζί την ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα «το
ΒΗΜΑ της Κυριακής» και την εξειδίκευση της πίστωσης.

504.

Αποδοχή της Δωρεάς, παραχώρησης υαλοπινάκων ασφαλείας σε έξι (6) διαφημιστικά
στέγαστρα αναμονής επιβατών αστικών λεωφορείων από την διαφημιστική εταιρεία
POLITIS OUT OF HOME IKE.

505.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου
μας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, για την πληρωμή: Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ (Τέλη
Χρήσης Μηχανημάτων Έργου).

506.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας σε
αύλειους χώρους νηπιαγωγείων».

507.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 19.437,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της 318/29-4-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Υπηρεσίες
διοργάνωσης εκδηλώσεων , προμήθεια υλικού ασφαλείας (BLE tags ) για την
προώθηση της εφαρμογής Curim , καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού για δράσεις
του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των Ημερών Θάλασσας ».

508.

Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01, ποσού
335.146,52 € που κατανέμεται ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές
Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την
παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 € από την Ταμειακή Υπηρεσία για την κάλυψη
της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

509.

Έγκριση της εξειδίκευσης της
πίστωσης συνολικού ύψους 38.478,60 € στο
Κ.Α.00.6731.03 του προϋπολογισμού του Δήμου 2022 για την έκτακτη επιχορήγηση της
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Πειραιά.
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510.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 255,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της 250/7-4-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Κύπελλο , Μετάλλια αγώνων
κωπηλασίας πού διοργάνωσε ο Όμιλος Ερετών σε συνεργασία με τον δήμο Πειραιά).

511.

Έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 54480/23-12-2021
σύμβασης (ΑΔΑΜ 21SYMV009850999) με την εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ
ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» (για το είδος 8, Γεφυροπλάστιγγα δυναμικής 20tn και
πενταετής τεχνική υποστήριξη), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 27-12-2022.

512.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

513.

Αποδοχή ΣΤ΄ κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού ύψους
1.520.123,98 €, βάσει της απόφασης 38521/10-6-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:
9ΧΗΦ46ΜΤΛ6ΟΛ4).

514. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Στρατηγική
και Σχέδια Δράσης του Δήμου Πειραιά για κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις»
προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
515. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Στρατηγική και Σχέδια Δράσης του Δήμου Πειραιά
για κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
516. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των Υπηρεσιών του
Δήμου, έτους 2022» προϋπολογισμού 42.113,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
517.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής Ύλης
για την κάλυψη των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2022» προϋπολογισμού 42.113,40 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

518.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας για
την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου από φυσικά πρόσωπα ή
ΕΞΥΠ» προϋπολογισμού 103.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

519.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών από
Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζομένων του Δήμου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠ» προϋπολογισμού 103.200,00 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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520.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της
υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισμού 209.677,00 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»..

521.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Ορόφων και
Τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισμού 201.612,57 €
πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4782/2021, στον οικονομικό φορέα ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.

522.

Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 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, στον
οικονομικό φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».

523.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης
γειτονιάς Δ.Π. (Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και
Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Έξυπνη και
Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη
Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών
Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής» (MIS 5063696),
προϋπολογισμού 43.006,45 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κήρυξή του ως άγονου, ματαίωσή του και επιστροφή
του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία για την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους
διακήρυξης.

524.

Τροποποίηση του χρόνου διοργάνωσης ημερίδας (Π.Β4.6.2) και παράταση της υποβολής
του αντίστοιχου παραδοτέου 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».
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