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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
705.

Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης, ποσού 74.400,00 €, που χρηματοδοτείται από το
Πράσινο Ταμείο με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου
Πειραιά»
στo
πλαίσιο
του
Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
«ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».

706.

Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης με τίτλο «Έξυπνες
Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρό-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε
κοινωνική και αστική μικροκλίμακα)» με M.I.S. 5154650 που είναι ενταγμένη στο
πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).

707.

Αναστολή προόδου της κατακυρωτικής διαδικασίας που είχε αποφασισθεί με την με αρ.
693/2022 προηγούμενη Απόφαση κατακύρωσης, του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού
δημόσιου διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά» και επιστροφή του φακέλου στην
Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να κληθεί ο οικονομικός φορέας να καταθέσει τις
απόψεις του επί των καταγγελλόμενων στην με αρ. 37398/2-9-2022 καταγγελία.

708.

Έγκριση μετάβασης οδικώς του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου
Ρέππα Παναγιώτη ως εκπροσώπου του Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη και του Δήμου
Πειραιά, και του οδηγού του Δήμου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 9 έως 11
Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχουμε στο περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. στην
86η ΔΕΘ και εξειδίκευση πίστωσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

709.

Έγκριση λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021.

710.

Διαγραφή συνολικού ποσού 18.902,09 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους
Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ που βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στον συναλλασσόμενο
με κωδικό 8163289 και επαναβεβαίωση από 50% στους σωστούς οφειλέτες με κωδικούς
8163289 και 828071 αντίστοιχα, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020.

711.

Διαγραφή συνολικού ποσού 2.873,54 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους
Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020.

712.

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου της Δ/νσης Οδοποιίας- Αποχέτευσης για
την οριστική παραλαβή του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

713.

Ακύρωση της απόφασης 687/23-08-2022 της ΟΕ, λόγω τροποποίησης του
προϋπολογισθέντος ποσού στη μελέτη από 37.140,00€ σε 34.440,00 € και έγκριση
πραγματοποίησης της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Διοργάνωση δράσεων
εκπαιδευτικής ρομποτικής στα πλαίσια του έργου ΒluAct (provisional) TN Second
Wave» της εγκεκριμένης στον Κ.Α. 30.6474.30 πίστωσης του προϋπολογισμού του 2022,
συνολικού ποσού 34.440,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση της πίστωσης.

714.

Κατακύρωση του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας
με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών
και του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πειραιά, για τις
σχολικές χρονιές 2022- 2023 & 2023-2024» προϋπολογισμού 404.688,82 € πλέον Φ.Π.Α,
στους οικονομικούς φορείς: ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ (Α & Γ
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ομάδες), ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Β & Ε ομάδες), ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ (Δ & ΣΤ ομάδες).
715.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Πληροφορικής (περιφερειακών, αναλωσίμων,
ανταλλακτικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών)» προϋπολογισμού 61.539,00 € πλέον
Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

716.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών
Πληροφορικής (περιφερειακών, αναλωσίμων, ανταλλακτικών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών)» προϋπολογισμού 61.539,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

717.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης
χωρητικότητας 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού
182.280,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

718.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια
πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1.100 lt για τις ανάγκες του Δήμου
Πειραιά» προϋπολογισμού 182.280,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

719.

Έγκριση της άσκησης προσφυγής - αίτησης ανακλήσεως του Δήμου Πειραιά κατά της
15/2022 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στη νομιμότητα
του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής- τροποποιητικής υπ΄ αρ. πρωτ. 51043/1360/2021
(21SYMV009688743 2021-12-08) σύμβασης «Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ομάδας Δ».

720.

Έγκριση της άσκησης προσφυγής - αίτησης ανακλήσεως του Δήμου Πειραιά κατά της
356/2022 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΣΤ΄ Κλιμάκιο) που αφορά στη
νομιμότητα του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής- τροποποιητικής υπ΄ αρ. πρωτ.
52158/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009743549 2021-12-14) σύμβασης, «Προμήθειας
οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
διάρκειας πέντε (5) ετών με παράλληλη συντήρηση και επισκευή».
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