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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

449. Ακύρωση της 302/2020 απόφασης της Ο.Ε. , λόγω καθυστέρησης στον ορισµό 

µέλους του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 

450. Έγκριση Πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1
ου

 ΑΠΕ) για το έργο 

«∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.». 

 

451. Έγκριση 1
ου

 Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της εργασίας «Καθαρισµός Φρεατίων 

Υδροσυλλογής ΑΑΕ 6/2017». 

 

452. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προµήθεια «Προµήθεια 

εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά»  προϋπολογισµού  209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

453. Έγκριση παράτασης της µελέτης: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης» για τη συνολική προθεσµία έως 31-12-2020 και για την υποβολή 

του επόµενου σταδίου της µελέτης µέχρι 10-09-2020. 

 

454.  Έγκριση του Πρακτικού  Νο 3 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 της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιµής για την παροχή 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», 

προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00€  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία «WASTE WATER 

AND ENERGY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

455. Μη εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  του Μιλτιάδη, που αφορά τροχαίο ατύχηµα επί της οδού 

Βασιλικών και Χρυσοστόµου Σµύρνης στ Καµίνια την 27-7-2019 

 

456. Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας KHACHIAN IRYNA  για 

ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, επί της οδού Σαµψούντος 20,  από 

πτώση σε  λακκούβα στο οδόστρωµα 

 

457. Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Νταουντάκη Γεωργίου  για 

ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου στη 

συµβολή της µε την οδό Νικηταρά,  από πτώση σε  λακκούβα στο οδόστρωµα 

 

458. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, για έγκριση 

παρεχόµενης υπηρεσίας για δηµοσίευση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων για τις 

δράσεις του ∆ήµου Πειραιά στο τεύχος του περιοδικού irunmag της υπ’ 92/3-2-

2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

459. Αναβολή  λήψης απόφασης για την έγκριση  του Πρακτικού Νο 1  της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης 
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την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια τριών (3) σαρώθρων πεζού 

χειριστή», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

460. Μη έγκριση του από 12-6-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια ξύλινης περίφραξης», 

προϋπολογισµού δαπάνης 32.258,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

461.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια: «Προµήθεια και 

εγκατάσταση υλικών εξοπλισµού σιντριβανιών έτους 2019-2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 169.008,00 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από τη λήψη του 

Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. στην εταιρεία ΦΟΝΤΑΝΑ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΑΒΕΕ. 

 

462. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 (ΑΣ 20) και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού 

υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για την αποκατάσταση των φθορών 

οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµ. διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2020-

2021», προϋπολογισµού δαπάνης 35.732,00 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

463. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών για 

τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της 

υπηρεσίας «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και 

φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και 

λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» "ΟΠΣ 5045546" 

στο πλαίσιο  της Πράξης : «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την 

ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και 

υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της ΟΧΕ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

464. Έγκριση  µελέτης και κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της υπηρεσίας «Ευφυής 

ηλεκτρονική πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, 

την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών 

αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» "ΟΠΣ 5045546" στο πλαίσιο  της 

Πράξης : «Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής 

Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις 

Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης' της ΟΧΕ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 
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465.  Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη 

της ένωσης εταιρειών ICAP Advisory Α.Ε. και Grant Thornton Business Solutions 

Α.Ε. ως προσωρινής αναδόχου  του δηµόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) 

του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 6.100.000€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

466. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια υλικών αυτόµατης άρδευσης» προϋπολογισµού δαπάνης 59.823,00  € 

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

ισχύει 


