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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
577.

∆ιαγραφή οφειλής ποσού 200,00 € του συναλλασσόµενου µε κωδικό ∆ηµότη
8153548 λόγω είσπραξής της, µε το αρ. Θ 3884690 διπλότυπο είσπραξης της ΑΑ∆Ε,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/2019.

578.

∆ιαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 27,92 €, του συναλλασσόµενου µε κωδικό
χρεώστη 901762 λόγω εκ παραδροµής µη εξόφλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4623/2019.

579.

∆ιαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 10.809,00 € από τους Βεβαιωτικούς
Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019.

580.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έγκρισης του κανονισµού τελών
διαφήµισης έτους 2021.

581.

Έγκριση του υποβαλλόµενου λογαριασµού οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου
για το διάστηµα από 1-4-2020 έως 30-4-2020.

582.

Έγκριση του 4ου Σ.Π. του έργου : «Μελέτη- Κατασκευή Υπογείων Γκαράζ &
Καταστηµάτων µε αίθριο στο ακίνητο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά, το οποίο
βρίσκεται µεταξύ των οδών 34ου Συντάγµατος Πεζικού – Ευριπίδου - Ναυσικάς &
Ζεύξιδος» κατ’ εφαρµογή δικαστικής απόφασης.

583.

Έγκριση της δηµοσίευσης ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την
τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά στην ειδική έκδοση «Οδηγός Τουρισµού
και Ακτοπλοΐα», που θα κυκλοφορήσει µαζί µε την εφηµερίδα Ναυτεµπορική και
εξειδίκευση πίστωσης.

584.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την
προµήθεια: «Προµήθεια, ∆ηµιουργία Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων
Προορισµών Πλάζ Φρεαττύδας και Πλάζ Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού δαπάνης
119.801,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.

585.

Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει τιµής, για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια»,
προϋπολογισµού δαπάνης 483.870,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, λόγω της µη τήρησης των απαραίτητων ενεργειών
δηµοσιοποίησης της µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού
και επαναπροκύρηξή του µε τους ίδιους όρους διακήρυξης.

586.

Έγκριση του από 10/7/2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη των εταιρειών: α) ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Β. – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆. Ο.Ε. & β)
ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ,
ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού
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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 48.563,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
587.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, 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, απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Α.Ε., κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου, µαταίωσή του και επανάληψη µε τους
ίδιους όρους διακήρυξης.

588.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι (ΟΡΘΗ) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, του ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, για την εκτέλεση
της προµήθειας «Προµήθεια σύγχρονου ραδιοδικτύου και η εγκατάσταση &
λειτουργία του στις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά»», προϋπολογισµού δαπάνης
209.075,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κήρυξή του ως άγονου, µαταίωσή του και επιστροφή
φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία για την επαναπροκήρυξή του µε νέους όρους
διακήρυξης.

589.

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 ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την
εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής Υδραυλικών –
Αποχ/κών Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων, έτους
2019 Σ.Ε. 2/2019», προϋπολογισµού 161.289,86 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

590.

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 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., στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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591.

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 την
εκτέλεση του έργου: «Πύκνωση Φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων» Α.Α.Ε.
4/2019, προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,65 € πλέον Φ.ΠΑ., στην εταιρεία
NEXUS CONSTRUCTIONS E.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

592.

Έγκριση του από 7/8/2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
της εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο 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 τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

593.

Έγκριση του από 29/7/2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη των: α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και β) ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια
ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού υλικού σε
συσκευασία 25Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµοτικά
διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης
35.732,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση
κοινόχρηστων και ανοικτών χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης
25.188,30 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
594.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες
Εκτύπωσης για τον στόλο των εκτυπωτών του ∆ήµου Πειραιά 2020-2022»,
προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

595.

Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά των υπ΄ αρ. Α 441/2020 και Α 442/2020
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (τµήµα Ζ Τριµελές) σχετικά µε τις
υπ΄ αρ. 5495/2012 και 5493/2013 πράξεις εγγραφής της Ε.Υ∆.Α.Π. στον βεβαιωτικό
κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισµού, οικονοµικών ετών 2012 και 2013.
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596.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 6ης µερικής αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.

597.

Έγκριση της 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

598.

Έγκριση της γενοµένης δαπάνης ποσού 124,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την
αγορά στεφάνων).

599.

Έγκριση της γενοµένης δαπάνης ποσού 62,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ΄ αριθµ. 88/2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (για την αγορά
στεφάνων)

600.

Μη εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Ντουράι Αρντιτ , για
ζηµιά που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΒ 1890 Ι.Χ. αυτοκίνητό του, από
καθίζηση οδοστρώµατος στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου , στις 07/01/2020.

601.

Ακύρωση της 560/20 προηγούµενης απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση
της υπηρεσίας: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων
∆ήµου Πειραιά 2.2020» προϋπολογισµού δαπάνης 322.071,00 € πλέον Φ.Π.Α,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
διότι το CPV που αναγράφεται στη µελέτη και στη διακήρυξη είναι λανθασµένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
602.

Έγκριση τετράµηνης συνδροµής στο φωτογραφικό πρακτορείο “Eurokinissi
photopress” για την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων και δράσεων του
∆ήµου Πειραιά, την καταχώρηση του υλικού στη συνδροµητική βάση του
Πρακτορείου, καθώς και τη διανοµή επιλεγµένων φωτογραφιών στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και εξειδίκευση πίστωσης

603.

Έγκριση πρόσληψης τριάντα τριών (33) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, 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/14-03-2020).

604.

Έγκριση πρόσληψης τριάντα εννέα (39) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού
και Λοιπών Τεχνικών Έργων, 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/14-03-2020)
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605.

Έγκριση πρόσληψης εκατόν δέκα πέντε (115) ατόµων µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) µηνών, για την
αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, 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/14-03-2020)

606.

Μετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε συστηµικό αριθµό 95967, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την: «Προµήθεια Μηχανήµατος
Έργου για τον ∆ήµο Πειραιά (Σύνθετου Αποφρακτικού)», προϋπολογισµού
δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις 4/9/2020 και ώρα 16:00 στις 10/9/2020 και
ώρα 16:00.
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