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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

348. Έγκριση  χορήγησης ρύθµισης, στον υπόχρεο µε κωδικό 807479 για το ποσό των 

1.135.563,81 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις των Ν. 3463/2006  &  Ν. 4623/2019. 

 

349. Έγκριση χορήγησης ρύθµισης, στον υπόχρεο µε κωδικό 8540 για το ποσό των 

57.352,29 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις των Ν. 3463/2006  &  Ν. 4623/2019. 

 

350. ∆ιαγραφή  βεβαιωθέντων ποσών 59.060,46 ευρώ σε υπόχρεους του ∆ήµου µας, 

από βεβαιωτικούς καταλόγους του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, 

σύµφωνα µε τους Ν. 4604/2019  &  του Ν. 4623/2019. 

 

351. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµότη 831970 ποσού 216,00 

ευρώ από βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε 

το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

352. ∆ιαγραφή  βεβαιωθέντων ποσών 10.931,22 ευρώ, σε υπόχρεους του ∆ήµου µας από 

τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το αρ. 

21 παρ. 1 του Ν. 4674/2020 & του Ν. 4623/2019. 

 

353. Έγκριση  παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για  

την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου 

Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του 

Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων -εφαρµογές Smart Cities, 

µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», έως τις 3-6-2020. 

 

354. Kατανοµή ποσού 332.141,04 € (τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα  

ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά) ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2020, στις 

Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

355. Έγκριση απολογισµού- ισολογισµού και έκθεσης πεπραγµένων της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.∆.Ε.Π.) του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 

2019. 

 

356. Έγκριση 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

357. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  ανάδειξη 

της εταιρείας ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & Σια Ε.Ε., ως προσωρινής αναδόχου 

του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,  για 

την προµήθεια: «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό 

έτος 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 170.964,75 € πλέον Φ.Π.Α. (148.665 

πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 15% ήτοι 22.299,75 πλέον ΦΠΑ 13%),  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

358. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ – ITCScomLTD, ως προσωρινής αναδόχου, του 
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συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για τη 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο « Συµβουλευτικές 

υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨, 

προϋπολογισµού 36.282,26  ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

359. Έγκριση του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 

την τιµή, για την υπηρεσία: «Βελτίωσης Πρασίνου Κοινοχρήστων Χώρων» 

προϋπολογισµού 243.338,55 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην εταιρεία ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ. 

 

360. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη του οικονοµικού φορέα NEXUS CONSTRUCTIONS 

E.E., ως προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Πύκνωση Φρεατίων 

υδροσυλλογής οµβρίων» Α.Α.Ε. 4/2019, προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,65 € 

πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

361. Έγκριση  του από 8-5-2020 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση  του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και 

προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και 

Παπαστράτου, προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και 

προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον κο ΤΣΑΜΠΙΚΟ ΠΕΤΡΑ. 

 

362. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας: «Βιβλίων και Εντύπων όλων των υπηρεσιών του 

∆ήµου, έτους 2020» προϋπολογισµού δαπάνης 24.224,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

363. 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 του κόστους, µε χρήση 

προσέγγισης κόστους- αποτελεσµατικότητας τιµής, για την εκτέλεση της 

προµήθειας «Προµήθεια τηλεφωνικών κέντρων στα κτίρια Ρετσίνα 45, Θηβών 50 

και στο κτίριο της πρώην Εµπορικής Τράπεζας επί της οδού Μακράς Στοάς», 

προϋπολογισµού δαπάνης 100.700,00  € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

364. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς 

διαγωνισµού, για την υπηρεσία «Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά» ¨ΟΠΣ 

5044797¨ στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση και Ψηφιακή- ∆ιαδραστική 
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Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του 

Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό 

Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

365. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού, για την υπηρεσία «Εικονικές περιηγήσεις 

στον Πειραιά» ¨ΟΠΣ 5044797¨ στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση και Ψηφιακή- 

∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της 

Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και 

Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, 

προϋπολογισµού δαπάνης 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

366. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

του κου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ,  ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

προµήθεια: «Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και ονοµατοθεσίας» 

προϋπολογισµού δαπάνης 119.771,29 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

367. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πράσινου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και της παρ. 2 του 

άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-

2-2020). 

 

368. Ακύρωση της 307/30-4-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, λόγω 

ανακριβούς αναφοράς της διάθεσης της πίστωσης στο υποβληθέν πρωτογενές 

αίτηµα. 

 

369. Έγκριση  της καταχώρησης του banner «Destination Piraeus», για ένα έτος στον 

ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό, ευρείας επισκεψιµότητας, www.hotesline.com  

για την τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

370. Ακύρωση του  συνοπτικού  διαγωνισµού για την «Προµήθεια αδρανών υλικών 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, έτους 2019, 2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 34.061,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την Οµάδα ∆΄ 

(πλακίδια τοίχου δαπέδου), ύστερα από την λήψη της µε αρ. 16497/23-3-2020 

ενηµέρωσης – δήλωσης της κας Ευαγγελίας Πολυδεύκη και των 19121/475/23-4-

2020 & 22486/558/19-5-2020 εγγράφων της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

371. Ακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια 

« Χρωµάτων αναλωσίµων ειδών και εργαλείων βαφής, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 199.994,75 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ, ύστερα από την λήψη της µε αρ. 16497/23-3-2020 ενηµέρωσης – 

δήλωσης της κας Ευαγγελίας Πολυδεύκη και των 19121/475/23-4-2020 & 

22486/558/19-5-2020 εγγράφων της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά. 
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372. Ακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια 

«Προµήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», προϋπολογισµού 

δαπάνης 69.841,50 πλέον ΦΠΑ, για την Οµάδα Γ΄ (εργαλεία- αναλώσιµα), ύστερα 

από την λήψη της µε αρ. 16497/23-3-2020 ενηµέρωσης – δήλωσης της κας 

Ευαγγελίας Πολυδεύκη και των 19121/475/23-4-2020 & 22486/558/19-5-2020 

εγγράφων της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά. 

 

373. Ακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια 

« Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 85.662,63 πλέον ΦΠΑ, 

για τις Οµάδες Α΄ (πλαστικά υλικά), Β΄ (υλικά πορσελάνης) (εργαλεία), ύστερα 

από την λήψη της µε αρ. 16497/23-3-2020 ενηµέρωσης – δήλωσης της κας 

Ευαγγελίας Πολυδεύκη και των 19121/475/23-4-2020 & 22486/558/19-5-2020 

εγγράφων της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά. 

 

374. Έγκριση  παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου : «Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθµών» κατά δύο µήνες, δηλαδή έως 22-8-2020. 

 

375. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και 

έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης,  για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ταϊστρών- ποτιστρών καθώς 

και την προµήθεια ξηράς τροφής για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου 

Πειραιά»», προϋπολογισµού δαπάνης 6.250,00 € πλέον Φ.Π.Α., στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19». 

 

376. Απόδοση λογαριασµού για το µε αρ. 723/5-3-2020 ένταλµα προπληρωµής ποσού 

740,00 €, που εκδόθηκε στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Χριστίνας 

Σπυρόγλου, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 152/26-2-2020 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.00.6421 και Κ.Α.10.6422.03 του Προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην 

πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση οδικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά Ιωάννη Π. 

Μώραλη, του αστυνοµικού Aλέξανδρου Ρουσσόπουλου και του οδηγού Μηνά 

Κοντραφούρη  στην Αρεόπολη της Μάνης, από 14-3-2020 έως  17-3-2020.  

 

377. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  1.190,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 141/26-02-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

(εορτασµός Παγκόσµιας ηµέρας Νοσηλευτών). 

 

378. Έγκριση παρεχόµενης υπηρεσίας για προώθηση και τουριστική προβολή του 

∆ήµου Πειραιά (Destination Piraeus), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε 

εκτέλεση της υπ. αριθµ. 462/29-11-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ποσού 

10.230,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

379. Ακύρωση της 544/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, έπειτα από την 

παραλαβή της Έκθεσης Ευρηµάτων ελέγχου ταµειακής συµφωνίας, έτους 2017-

2018. 

 

380. Ακύρωση της 545/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, έπειτα από την 

παραλαβή της Έκθεσης Ευρηµάτων ελέγχου ταµειακής συµφωνίας, έτους 2017-

2018. 
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381. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον  προέλεγχο απολογιστικού πίνακα 

εσόδων –εξόδων του ∆ήµου έτους 2018. 

 

382. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον  προέλεγχο του ισολογισµού του ∆ήµου, 

του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης µε το προσάρτηµά του και του 

Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού έτους 2018. 

  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

383. Έγκριση  παράτασης υποβολής παραδοτέου ΠΒ.3_2 της σύµβασης µε τίτλο : 

«∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη» 

κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 21-7-2020. 

 


