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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

517. Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α 6958/2020 απόφασης του 19
ου

 Τµήµατος 

του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

518. Μη άσκηση  έφεσης κατά της µε αρ. Α 2953/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τµήµα 11
ο
 Μονοµελές). 

 

519. Έγκριση  παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου 

Ακτής Κουµουνδούρου (Μικρολίµανο)» κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως την 17
η
 Μαΐου  

2021 (17/05/2021).  

 

520. Έγκριση ∆εύτερου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2
ου

 ΑΠΕ) του έργου 

«Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου 

Πειραιά». 

 

521. Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α 3743/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά.  

 

522. Έγκριση  γενοµένης δαπάνης ποσού  124,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά 

στεφάνων). 

 

523. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  µε αριθµό ΧΕ 2403/2020, 

ποσού 680,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της υπαλλήλου µας ∆ΡΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, 

για απόκτηση στοιχείων (Κτηµατογραφικά ∆ιαγράµµατα) από το 

Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά που αφορά την χερσαία ζώνη του ΟΛΠ. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη του από 12-6-2020 Πρακτικού  & του από  13-7-2020 

Συµπληρωµατικού Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη 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. 

 

524. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,  

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της 

προµήθειας: «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, στην εταιρεία «COSMOZOO» ΦΑΦΑΛΙΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  & Σία Ο.Ε., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

525. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 
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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, 

στην εταιρεία «ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε». 

 

526. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 5
ης

 Μερικής Αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020. 

  

527. Έγκριση  γενοµένης δαπάνης ποσού  1.227,19 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 290/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (αναµνηστικά 

δώρα). 

 

528. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α 

00.6731.03 του ποσού των 558.106,16 €  ως έκτακτη επιχορήγηση έτους 2020,  

στις Σχολικές Επιτροπές  Σχολικών  Μονάδων Πρωτοβάθµιας και  

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών επισκευής των Σχολικών Κτιρίων. 

 

529. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο «Natural 

Based Solutions in European Cities: Pollinators as diversity mechanism» και 

ακρωνύµιο «LIFE PoNBSity», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

LIFE». 

 

530. Παράταση υποβολής παραδοτέων: της ηµέρας υλοποίησης του Demo day καθώς 

και των Α.3.4, Β.1.1, Β.1.2 της σύµβασης µε τίτλο: «Υπηρεσίες σχεδιασµού και 

υλοποίησης ∆ιαγωνισµού καινοτοµίας BluegrowthPiraeus». 

 

531. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 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, στην ένωση 

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

 

532. Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α 2784/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τµήµα 5
ο
 Μονοµελές). 

 

533. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: «∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου 

στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής 

διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο» προϋπολογισµού 153.022,60 € 

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

και ισχύουν. 

 

534. Έγκριση του από 7-5-2020  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 
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για την εκπόνηση µελέτης για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας  Καρπάθου ∆ήµου 

Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 38.843,80 € πλέον Φ.Π.Α και αποδοχή της 

γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των αιτούµενων  αιτιολογήσεων 

των υψηλών ποσοστών έκπτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 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»,  . 

 

535. Έγκριση των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

του ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ως 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. 

 

536. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16,  

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση της 

προµήθειας: «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Β φάση για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά 

του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 17.209,10  € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α, στην ΑΝΑΣΤ. ΝΙΚ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ & στην εταιρεία HEALTH 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑ, ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

537. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια 

Ελαστικών – Αεροθαλάµων Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού 

δαπάνης  209.878,00 €  πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει.. 

 

538. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

προµήθεια: «Προµήθεια Ελαστικών – Αεροθαλάµων Οχηµάτων & 

Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης  209.878,00 €  πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα 

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

 

539. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Για µίσθωση 

αυτοκινούµενης αερόσφαιρας κρουστικής ή περιστροφικής µε πιστολέτο των 24 

kg µαζί µε χειριστή, για ηµερήσια απασχόληση οκτώ ωρών εργασίας». 

 

540. Έγκριση παράτασης υποβολής παραδοτέων ΠΠΒ.9_5 και ΠΠΒ.9_6 έως 21-10-

2020 και ΠΠΒ.10_3 έως 21-11-2020 της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της 

αναδόχου εταιρείας Planet Α.Ε µε τίτλο: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής 

Καινοτοµίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη» 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

541. Έγκριση  του πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της Σύµβασης Παροχής υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθµιση – 

Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και 

Εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», για το 

Παραδοτέο ΦΑΣΗ Α: Μελέτη Εφαρµογής. 

 

542. Κήρυξη ως άγονου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για την: «Προµήθεια 

Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου Πειραιά (Αποφρακτικού)» προϋπολογισµού 

δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, µαταίωσή του και επανάληψη µε τους ίδιους 

όρους  διακήρυξης. 

 

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

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού 

µε κριτήριο κατακύρωσης 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. 

 

544. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού  1.860,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 447/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την 

πραγµατοποίηση εκδήλωσης, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure 

(UIA)”. 

 

545. Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρεις (3) επιστηµονικούς  

συνεργάτες για την υλοποίηση  του έργου ‘euPOLIS’ στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020. 

 

546. Κατακύρωση  του αποτελέσµατος του φανερού προφορικού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση  τριακοσίων (300) κατεστραµµένων, 

µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µε ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 

lt, εκτιµώµενου βάρους 75 kg έκαστος, που βρίσκονται επί της οδού Ρετσίανας 45-

47 καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81, στην εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

547. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του φανερού προφορικού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση α) τριακοσίων (300) πράσινων πλαστικών 

κάδων απορριµµάτων, χωρητικότητας 240 lt, β) εξήντα  (60) πράσινων πλαστικών 

κάδων απορριµµάτων,  χωρητικότητας 1.100  lt και  γ)  χιλίων (1000) πράσινων 

πλαστικών καπακιών κατεστραµµένων από τους µεταλλικούς κάδους, 

χωρητικότητας 1.100  lt, που βρίσκονται στην αποθήκη  Υλικών – Καυσίµων – 

Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο 

του Σχιστού, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 

270/81, στην εταιρεία ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε, ύστερα από τη λήψη 

του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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548. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του φανερού προφορικού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) που 

φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πειραιά, 

καθώς και στην Αποθήκη της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , επί της 

οδού Ρετσίανας 45-47, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81, στην εταιρεία 

ΛΑΒ∆ΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

549. Συζήτηση σχετικά µε το αποτέλεσµα του φανερού προφορικού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού, που αφορά στην παράδοση – εκποίηση εγκαταλελειµµένων 

οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) σε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81 (Άγονος- επιστροφή στην υπηρεσία) 

 

 

 

 

 

 

 


