Κατάσταση θεμάτων της 28ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (11-7-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
566.

Μη άσκηση ενδίκων μέσων (αίτησης αναίρεσης) ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της υπ΄αριθμ.
Α 697/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα ΣΤ΄ Μονομελές).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

567.

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης για την διοργάνωση τριήμερου
γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο «PIRAEUS TASTE FEST, seafood and more» από
τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης του
Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.
568.

Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από
την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ποσού ύψους 605.460,31 €, βάσει της απόφασης
43582/30-6-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ).

569.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 58/27-01-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια
στεφάνων).

570.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό ΧΕ 3000/2022, ποσού
500,00 € που εκδόθηκε με την με αρ. 415/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε
βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο
όνομα του υπαλλήλου μας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την πληρωμή «Λοιπά Τέλη
κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων.

571.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 142,60 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.01 του
προϋπ/σμού του Δήμου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του
Δήμου ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την επανατοποθέτηση μετρητή ισχύος παροχής
25KVa στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

572.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3452/2022, ποσού
35.000,00 € που εκδόθηκε με την με αρ. 482/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε
βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπ/σμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο
όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωμή
ταχυδρομικών τελών.

573.

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης που αφορά την
προμήθεια μηχανημάτων επεξεργασίας πολυμερών & συστημάτων Arduino για τον
εξοπλισμό του εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής οικονομίας (Makerspace) στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pop Machina» (Horizon 2020).

574.

Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ποσού 3.201,82 € για τον
συναλλασσόμενο με κωδικό 795262, μετά την εξόφλησή του από έναν από τους
συνιδιοκτήτες του αυθαιρέτου, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα.

575.

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε όλες τις
Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019».
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576.

Έγκριση παράτασης για το έργο: «Επισκευές – Συντηρήσεις στο Βεάκειο Θέατρο», κατά
τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 2-12-2022.

577.

Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την ασφάλιση οκτώ (8) νέων οχημάτων που
θα περιέλθουν στην περιουσία του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ.
60134/30-12-2020 σύμβασης.

578.

Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 190,00 € από χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν
σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού
κυκλοφορίας, ποσού και τύπου παράβασης.

579.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του
διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, για την υπηρεσία με τίτλο: «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης
των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών
Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι - Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),
προϋπολογισμού 2.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος
προαίρεσης, στην ένωση εταιρειών «ΚΜΟΠ-Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας και
Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας».

580.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης προσφορών για τον
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια πράσινων (Ηλεκτροκίνητων)
Λεωφορείων στο Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού 1.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(1.984.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

581.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια πράσινων (Ηλεκτροκίνητων)
Λεωφορείων στο Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού 1.600.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(1.984.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

582.

Έγκριση χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού έργου «Green and Connected Ports» με
ακρωνύμιο «Green C Ports» έως του ποσού των 78.750,00 € από ιδίους πόρους.

583.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, από τρεις τεχνικούς
υπαλλήλους, για το έργο: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα Σχολεία του Δήμου
Πειραιά.

584.

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, από τρεις τεχνικούς
υπαλλήλους, για το έργο: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου
Πειραιά για το έτος 2017».

585.

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά δράσεις για την προώθηση και
επικοινωνία της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), με ταυτοποίηση των δημοτών, μέσω
χρωματικής κωδικοποίησης των απορριμμάτων και εξειδίκευση της πίστωσης.
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