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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

496. ∆ιαγραφή  επιβληθέντος προστίµου αυθαίρετων κατασκευών ποσού 3413,71 € 

µετά την ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4495/17. 

 

497. ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων  ποσών  114.057,25 ευρώ σε υπόχρεους του ∆ήµου 

µας  από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3  και του Ν. 4623/2019 

 

498. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα 

του υπαλλήλου µας Καµπούρη Απόστολου, για την Πληρωµή Λοιπών Τελών 

Κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου). 

 

499. Έγκριση ή µη της ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την τουριστική 

προβολή του ∆ήµου Πειραιά, στο περιοδικό GREECE IS Ηπειρωτική Ελλάδα, το 

οποίο θα διανεµηθεί µαζί µε την εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής» 

ποσού 1.488,00 € συµπεριλαµβανοµένου και ειδίκευση πίστωσης. 

 

500.  Άσκηση  αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. Α 364/2020 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού  Εφετείου Πειραιά (τµήµα Ζ Τριµελές) σχετικά µε την υπ’ αρ. 

5493/2024 πράξη εγγραφής της Ε.Υ∆.Α.Π . στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών 

καθαριότητας και φωτισµού, οικονοµικού έτους 2014.  

 

501. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ2) που βρίσκεται επί 

της οδού Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο 

συνολικής καθαρής  επιφανείας 40,69 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 14,25 τ.µ. 

(πατάρι).  

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την καλύτερη απόδοση και 

προσέγγιση της πραγµατικής φυσιογνωµίας για την «Φιλοτέχνηση της Προτοµής 

του ποιητή ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ» προϋπολογισµού µελέτης 34.844,00 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. 26804/2011 

απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/20110 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 22186 

απόφαση (ΦΕΚ 1494Β/4-5-2012), της µε αρ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και τις 

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

 

503. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση 

της µελέτης: «Τεχνικές και Υποστηρικτικές Μελέτες για την ∆ηµιουργία 

∆ικτύου Όµβριων Υδάτων στην περιοχή των Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: «Τεχνικές και Υποστηρικτικές 
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Μελέτες για την ∆ηµιουργία ∆ικτύου Όµβριων Υδάτων στην περιοχή των 

Καµινίων του ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

 

505. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«EΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ», προϋπολογισµού  125.000,00 € πλέον 

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

ισχύουν. 

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας «EΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ»,  

προϋπολογισµού  125.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

507. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισµού 129.838,80 € πλέον 

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

ισχύουν. 

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της  προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

προϋπολογισµού 129.838,80 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

509. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας 

«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  προϋπολογισµού  193.949,75 € πλέον 

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

ισχύουν. 

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της  προµήθειας «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»  

προϋπολογισµού  193.949,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

511. Εισήγηση στο ∆.Σ  των αποτελεσµατων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το  2
ο
 

τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2020. 

 

512.  Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
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εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει. 

 

513. Έγκριση παράτασης της σύµβασης προµήθειας τροφίµων των Βρεφονηπιακών 

Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών για τις σχολικές 

χρονιές 2018-2019 και 2019-2020, έως το ύψος της συµβατικής δαπάνης. 

 

514. Παράταση υποβολής των παραδοτέων ΠΠΒ.9_2 και ΠΠΒ.10_1 της σύµβασης µε 

τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια 

Ανάπτυξη» 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια βιβλίων & εντύπων όλων των 

υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 24.224,00 ευρώ 

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

και ισχύουν 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

515. Έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσµίας παράδοσης του ακινήτου 

που µισθώνει ο ∆ήµος από την εταιρεία «ΖΟΙΑ 19 Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επί των 

οδών Τσαµαδού 22 & Μακράς Στοάς 15, κατά σαράντα (40) ηµέρες, ήτοι έως τις 

31-8-2020. 

 

516. Έγκριση της καταγγελίας της µε αρ. 37277/11-6-2019 (Α∆ΑΜ 

19SYMV005110260 2019-06-13) σύµβασης µε την κα Ευαγγελία Πολυδεύκη,  για 

την «Προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κλπ για την καθαριότητα» 

(Οµάδα Γ΄), σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρ. 132 & 133 του Ν. 4412/2016. 


