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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

690. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 7
ης

 Αναµόρφωσης του 

Προϋπολογισµού έτους 2020.  

 

691. Αναβολή της έγκρισης του κανονισµού επιβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων 

χώρων του ∆ήµου Πειραιά, έτους 2021. 

 

692. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του φανερού προφορικού δηµόσιου 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. 

 

693. Παράταση του Συµβατικού χρόνου του έργου, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 

2/2017», κατά ένα (1) µήνα, έως 19-11-2020. 

 

694. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», συµβατικής 

δαπάνης 48.378,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α,  µέχρι 3-11-2020. 

 

695.  Έγκριση παράστασης δικηγόρου του ∆ήµου µας κατά την δικάσιµο της 11-11-

2020, ενώπιον του Αρείου Πάγου προς συζήτηση ποινικής Αναίρεσης ασκηθείσης 

υπό του Αριστ. Φλώρου, κατά της υπ΄ αριθµ. 2034/2019 απόφασης του Α΄ 

Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών. 

 

696. 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 την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους 

δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής των 

Χριστουγέννων του 2020, προϋπολογισµού δαπάνης 53.000 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

697.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που έγινε στις 29/7/2020 για την 12ετή µίσθωση ενός ακινήτου εντός 

των διοικητικών ορίων  της Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και 

συγκεκριµένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Ακτή 

Μιαούλη, Αγ. ∆ιονυσίου, Θ. Ρετσίνα, Παπαστράτου, Βασιλαδίου, Μακρών 

τειχών, ∆. Οµ. Σκυλίτση, Μπιζανίου, Τσακάλωφ, Νέστωρος, ∆εξίπου, Μίνωος, Λ. 

Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου µέχρι συναντήσεως της Ακτής Κουµουνδούρου, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση των συστεγαζόµενων 

Ζαννείου Γυµνασίου – Λυκείου και 6
ου

 ΕΠΑΛ Πειραιά, στο ΖΑΝΝΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΚΑΛΗΣ,  ύστερα από τη 

λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

 

698. Μη άσκηση  ενδίκων µέσων κατά της 2261/2020 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 7
ο
 Μονοµελές). 

 



Κατάσταση θεµάτων της  48
ης 

 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  (15-10-2020) 

 

 2

699. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση του 

Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά ως 

Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, µε Κωδικό PIR021/1092 

(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4330 Έκδοση 1/10) και µε αρ. πρωτ. 43392/331/14-09-2020, µε 

αντικείµενο την «Υποστήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης 

και Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Οικονοµία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά, β) αποδοχή 

των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για υπογραφή 

όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) 

Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

700.  Συγκρότηση Επιτροπών: α) ∆ιενέργειας διαγωνισµών έως του ποσού των 60.000 

ευρώ πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των 

20.000 ευρώ (απευθείας αναθέσεων) προµηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων 

προµηθειών και υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

(συνοπτικών). 

 

701. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προµηθειών- 

υπηρεσιών. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

702. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη της εταιρείας «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ως προσωρινής αναδόχου του 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 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. 

 

703. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη 

της ένωσης εταιρειών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΠΟΨΗ ΑΕ», ως προσωρινού αναδόχου  του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη 

σχέση ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση 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», προϋπολογισµού δαπάνης 806.451,61  € 

πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 

704. Παραίτηση από το δικόγραφο της από 25-09-2015 µε ΠΡ 131/2015 προσφυγής του 

∆ήµου Πειραιά ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Τριµελές, 

∆ικάσιµος 21-1-2020). 

 

705. Άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α 4434/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τµήµα 11
ο
 Τριµελές). 


