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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

384. Έγκριση  της υποβολής  λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Μαρτίου έτους 2020. 

 

385. Α΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2020 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
«ΚΟ.∆.Ε.Π» του ∆ήµου Πειραιά». 

 

386. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 28.672,15 ευρώ σε υπόχρεους του ∆ήµου µας, από 

βεβαιωτικούς καταλόγους του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, 

σύµφωνα µε το Ν. 4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3. 

 

387. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη. 

 

388. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  74,40 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 
υπ΄ αριθµ. 88/3-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αγορά δύο 

δάφνινων στεφάνων για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου). 

 

389. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  806,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 141/26-2-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για τον 

εορτασµό της Ηµέρας της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 83/2019 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

  

390. Σύναψη δηµόσιας σύµβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και του Ν. 4674 (ΦΕΚ Α 53/11-03-

2020) άρθρο 117 παράγραφος 1, µε τίτλο  «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ κ.ά. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο”  που  αφορά εργασίες  αποψίλωσης-κοπής, 
µεταφοράς και  απόρριψης αυτοφυούς βλάστησης και αποσκοπεί στην εξάλειψη 

εστιών επικίνδυνων για πρόκληση πυρκαγιάς ενόψει της νέας αντιπυρικής 
περιόδου, στην  αποφυγή εστιών µόλυνσης (ιός ∆υτικού Νείλου) για την 

ασφάλεια και υγεία των πολιτών, καθώς και στον αναγκαίο ευπρεπισµό της 
πόλης, µε  επεµβάσεις που θα γίνουν σε  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ κ.ά. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ  σε χρονική περίοδο 

τεσσάρων (4) µηνών, µε δαπάνη ποσού 7.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει 
τον Κ.Α.35.6279.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 2020. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 9

ο
: Έγκριση ή µη 2

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2

ου
 Πρωτοκόλλου 

Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασίων (2
ου

 ΠΚΤΜΝΕ), του έργου Αστική 

Ανάπλαση Λ. Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά 

 

391. Έγκριση παράτασης Εργασιών του έργου : «Ανάπλαση και Αναβάθµιση 

Παραλιακού Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά τέσσερις (4) 

µήνες, ήτοι έως την 31-10-2020. 

 

392. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης της µελέτης : «Πλαίσιο Παρεµβάσεων για την 
ενίσχυση και τόνωση της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας σε Τµήµα του 
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Παραδοσιακού Εµπορικού Κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο Πλαίσιο της ∆ράσης 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». 

 

393. Έγκριση  παράτασης προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
«Έκτωρ Μπόλος & Συνεργάτες Ο.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Εργασίες Συντήρησης- Επισκευής Υδραυλικών – Απόχ/κων Εγκαταστάσεων 
και ∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων έτους 2019  Σ.Ε.» προϋπολογισµού 

δαπάνης προϋπολογισµού 161.289,86 € πλέον Φ.ΠΑ., έως τις 17-6-2020, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (αρ. 103, παρ. 2). 

 

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

των εταιρειών: α) ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ, β) 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΤΙΤΙΚΗ και γ) SKOURIAS 

ANDRE, ALEXANDROS, ως προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνον βάσει τιµής, για την «προµήθεια τροφίµων 
για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα 

Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, τα 

σχ. έτη 2020-2021 και 2021-2022», προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 € πλέον 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 

395. Αναβολή λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 

προκειµένου να ζητηθεί από τον/τους: α) Ένωση οικονοµικών φορέων: «ΜΙΧΑΗΛ 

ΡΟΙ∆ΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κός – DELCO ΕΠΕ – Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ, 

Εταιρεία Γενικών & Ειδικών Μελετών – ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

Γεωπόνος – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΙΓΚΑΣ, Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός»,  

β) Σύµπραξη Μελετητών και Μελετητικού Γραφείου: ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Αρχιτέκτων Μηχανικός – ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ, 

Τοπογράφος Μηχανικός – «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ∆.Τ.: HM engineering Α.Ε. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΝΗΡΙ∆ΗΣ, Πολ. Μηχ. – ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ∆ρ. Γεωργραφίας Π. 

Αγ. Αρχιτέκτων Τοπίου, Γεωπόνος &  γ) Σύµπραξη των Γραφείων Μελετών: 
«ΣΚΛΙΟΠΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κός» - 

«ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός» - 

«ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ∆ασολόγος», οι οποίοι έχουν 
δώσει ποσοστά έκπτωσης 66,11%, 56,62% & 52,50%, αντίστοιχα, να δοθεί 
επαρκής τεκµηρίωση εντός πενθηµέρου από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης, σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης  του έργου που περιγράφεται 
στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, δεδοµένων των υψηλών προσφερόµενων 
ποσοστών έκπτωσης επί της τιµής του προϋπολογισµού της µελέτης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

396. Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό για 

τη µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του ∆ήµου που 

βρίσκεται στον 2
ο
 όροφο του κτιρίου του Εµποροναυτιλιακού Κέντρο (Πύργος 

Πειραιά) επί της Ακτής Ποσειδώνος 2 (Άγονος). 
 

397. Έγκριση  του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσίας: 
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«Εργασίες Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση 

αυτών»,  προϋπολογισµού δαπάνης 189.514,60 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α Α.Ε. 

 

398.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης 
ανάγκης Α φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 24.545,36  

€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στους α) ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ. 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, β) ΑΝΑΣΤ.ΝΙΚ.ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ και γ) ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

LABORATORIES MIKE. 

 

399. Έγκριση του Πρακτικού  Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

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

έργο: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες 
τις ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2019  προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32 € 

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

ΜΩΥΣΙ∆Η ΚΩΝ/ΝΟ. 

 

400. Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι και των Γνωµοδοτήσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη του οικονοµικού φορέα ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού 

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: 

«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών 
και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια», προϋπολογισµού 322.580,38 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

 

401. Ακύρωση της υπ’αρ. 299/30-5-2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο  «Eργασία κλάδευσης δένδρων» σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4674/2020, άρθρο 117,παράγραφος 1, 

που αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και συγκεκριµένα κλάδευση 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, κοιµητήριο, σχολεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, πεζοδρόµια, διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα 

οδικών αξόνων, κ.λ.π. του ∆ήµου Πειραιά για χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) 

µηνών, ποσού 125.000,00€ πλέον ΦΠΑ, λόγω µεταβολής της ανωτέρω εγγραφής 
στον Π/Υ από έργο σε υπηρεσία. 

 

402.  Έγκριση  σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε τίτλο  «Eργασία κλάδευσης δένδρων» 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4674/2020, άρθρο 

117,παράγραφος 1, που αφορά υπηρεσία συντήρησης χώρων πρασίνου και 
συγκεκριµένα κλάδευση δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, άλση, πάρκα, 

κοιµητήριο, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, πεζοδρόµια, 

διαχωριστικές νησίδες, ερείσµατα οδικών αξόνων, κ.λ.π. του ∆ήµου Πειραιά για 

χρονική περίοδο δεκαοκτώ (18) µηνών, ποσού 125.000,00€ πλέον ΦΠΑ που θα 
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βαρύνει τον Κ.Α.35.6262.34 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, των οικονοµικών 
ετών 2020,2021,2022. 

 

403. Έγκριση της ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης  για την τουριστική 

προβολή του ∆ήµου Πειραιά στον µεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό «∆ΙΑΚΟΠΕΣ» που 

θα κυκλοφορήσει µαζί µε την ευρείας κυκλοφορίας  εφηµερίδα «Το Βήµα της 
Κυριακής» και ειδίκευση  πίστωσης. 

 

404. Συµµόρφωση στην 587/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών), µε την οποία ακυρώνεται η 163/2020 απόφαση 

της Ο.Ε. που αφορά: α) στην απόρριψη της προσφοράς του οικονοµικού φορέα 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε. και β) στην ανάδειξη της εταιρείας 
Ν. ΚΑΛΑΝΤΑΡΑΚΗΣ & Χ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση της εργασίας: 
«Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, 
∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 

€ πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. - ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε. 

 

405. Αποδοχή της δωρεάς της ασφάλισης των Έργων Τέχνης της Έκθεσης µε τίτλο 

«Οπτική και υλοποιηµένη πρόσληψη» που εκτίθενται στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη 

από την εταιρεία Karavias Art Insurance. 

 

406. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Προστατευτικών Κρυστάλλων 
ασφαλείας για τις ανάγκες του Πρωτοκόλλου & του ΤΑΠ  του ∆ήµου Πειραιά 

στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19» προϋπολογισµού 

δαπάνης 4.830,00 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία ΥΑΛΟ∆ΟΜΗ –ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

 

407. 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 το σύνολο των ειδών κάθε 
οµάδας, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη 

Συντήρηση και επισκευή των Μηχανηµάτων και Οχηµάτων του ∆ήµου» 

προϋπολογισµού δαπάνης 60.218,12  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

. 

  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

408. Άσκηση  έφεσης κατά της µε αρ. Α1506/20 απόφασης του ∆/κου Πρωτοδικείου 

Πειραιά 

 

409. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 680,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

30.6495.13  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2020 στο 

όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου, κας ∆ρακιά Παναγιώτας, για την απόκτηση 

στοιχείων (Κτηµατογραφικά ∆ιαγράµµατα) από το Κτηµατολογικό Γραφείο 

Πειραιά που αφορά την χερσαία ζώνη του Ο.Λ.Π. 

410. Έγκριση 3
ου

 ΑΠΕ και 3ου
 ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ». 



Κατάσταση θεµάτων της  26
ης 

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  (11-6-2020) 
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411. Έγκριση  χορήγησης παράτασης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του αρ. 48.6 

της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάθεση της 
παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείριση/εκµετάλλευση για ορισµένο χρόνο, του 

ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), επί των οδών 

περιµετρικά: Ακτής Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους, Τσαµαδού, Ιπποκράτους και Μακράς 
Στοάς, σε εφαρµογή του αρ. 60 της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), προς 
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 , έως τις 25-7-2020. 

 

412.  Ακύρωση της µε αριθ. 363/2020 απόφασης της Ο.Ε που αφορά τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, 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. 

 

413. Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο µε έµµισθη εντολή του 

∆ήµου Πειραιά Εµµανουήλ ∆ρυλεράκη για την νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου 

Πειραιά ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία) 

κατά τη συζήτηση της υπ΄ αρ. καταθ. 10933/4917/2018 αγωγής του Σ.Μ κλπ (19 

συνολικά) και έγκριση ως νόµιµων, έγκυρων και ισχυρών όλων των σχετικών 
δικαστικών πράξεων που έγιναν από τον ανωτέρω δικηγόρο εκ µέρους του ∆ήµου 

Πειραιά, υπέρ του οποίου επιχειρήθηκαν, κατ΄ εφαρµογή της 1246/2020 

απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 

414. Αποδοχή της δέσµευσης κοινωνικής προσφοράς της «Ten Brinke Hellas» σχετικά 

µε την ανακατασκευή του ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο ∆ιονύσιο. 
 

 

 


