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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά µελών Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης 

τρίτης ηλικίας» προϋπολογισµού δαπάνης 88.000 € πλέον Φ.Π.Α (µε πρόβλεψη 

παράτασης προθεσµίας σύµβασης για το οικονοµικό έτος 2022), σύµφωνα µε τις 

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

 

735. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: 

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

πλέον Φ.Π.Α., στην ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

736. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 (σε ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη του οικονοµικού φορέα «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου  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. 
 

737. 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, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ειδών ατοµικής 

προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 

δαπάνης 360.222,10 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

738. Έγκριση του από 13-10-2020 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, ως 

προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακών για τις ανάγκες α) των υπηρεσιών του ∆ήµου, β) του έργου 

«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και γ) του έργου 

GRESS», προϋπολογισµού δαπάνης  49.224,49  € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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739. Έγκριση του από 24/9/2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  

ανάδειξη της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE, ως προσωρινής 

αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

υπηρεσία: «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. 

 

740. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια: 

«Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση και επισκευή των Μηχανηµάτων 

και Οχηµάτων του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 48.563,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

στις εταιρείες: α) ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Β. – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆. Ο.Ε. & β) ΛΑΣΠΑΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

741. Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη του 

οικονοµικού φορέα ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΩΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, ως προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής, για το έργο:  «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση & εκσυγχρονισµός 

αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020» προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον 

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

ισχύει. 

 

742. Έγκριση της πραγµατοποίησης του εορτασµού του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. 

Σπυρίδωνος που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2020 και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

743. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 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 κοινοχρήστων 

και ανοιχτών χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € 

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

 

744. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  και ανάδειξη 

του οικονοµικού φορέα ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ως προσωρινού 

αναδόχου  του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δέντρων» προϋπολογισµού δαπάνης 

125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

745. Έγκριση των από 29-6-2020 & 20-10-2020 Πρακτικών της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, σχετικά µε το φανερό  προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, που 

αφορά στην εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ1) που βρίσκεται 

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

χώρο συνολικής καθαρής  επιφανείας 61,26 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 122,97 
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τ.µ. (υπόγειο 88,56 τ.µ. και πατάρι 34,41 τ.µ.) (άγονος – επιστροφή του φακέλου 

στην αρµόδια υπηρεσία). 

 

746. Συζήτηση σχετικά µε το δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, που 

αφορά στη µίσθωση δύο ακινήτων, για τη στέγαση δύο βρεφονηπιακών Σταθµών 

στην Α΄& Β΄ ∆ηµοτική Κοινότητα Πειραιά, αντίστοιχα (άγονος – επιστροφή του 

φακέλου στην αρµόδια υπηρεσία). 

 

747. Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του 

επαναληπτικού 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 483.870,97 € πλέον Φ.Π.Α., προκειµένου να ζητηθεί 

από τους δύο πρώτους. κατά σειρά µειοδοσίας, οικονοµικούς φορείς, ήτοι τους: α) 

Ε∆ΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και  β) ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ οι οποίοι έχουν δώσει ποσοστά έκπτωσης 55,24% και 

49,82% αντίστοιχα, να δοθεί επαρκής τεκµηρίωση, εντός επταηµέρου (7) από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης  του 

έργου που περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, δεδοµένων των 

υψηλών προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης επί της τιµής του προϋπολογισµού της 

µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και 

ανάθεση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της σχετικής γνωµοδότησης επί των 

αιτούµενων αιτιολογήσεων. 

 

748. Αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας « MediOne - Medical Center » και του 

Ιατρού Εργασίας, σχετικά µε τις ιατρικές εξετάσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 

43726/2019. 

 

749. Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού – 

Ηλεκτρολογικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και 

του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, από το σύνολο των είκοσι (20) 

εγκριθεισών συµβάσεων. 

 

750. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθµ. Α5074/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

751. Άσκηση έφεσης ενώπιον του Σ.Τ.Ε. κατά των υπ΄αριθµ.: 

             Α) Α158/2018, Α151/2018, Α152/2018, Α157?2018 αποφάσεων του Α2 

Ακυρωτικού Εφετείου Πειραιά. 

             Β) Α103/2018, Α104/2018, Α105/2018, Α263/2018, Α264/2018, Α265/2018, 

Α98/2018, Α99/2018 αποφάσεων του Α1 Ακυρωτικού Εφετείου Πειραιά. 

             Γ) Α32/2017, Α33/2017, Α35/2017, Α36/2017, Α37/2017, Α38/2017, Α207/2017, 

Α365/2017 και Α366/2017 αποφάσεων του Α3 Ακυρωτικού Εφετείου  

 

752. Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020- καθορισµός 

προσόντων. 

 

753. Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της εταιρείας «AIGLON Α.Ε.»,  προσωρινής αναδόχου στον δηµόσιο διεθνή 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε α/α συστήµατος 95967, µε κριτήριο 
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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, κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή έως 19-11-

2020.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

754. Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Κωνσταντίνου Κεχαγιαδάκη, προσωρινού αναδόχου της Οµάδας Ι 

(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΚΑΛΩ∆ΙΑ, 

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού» προϋπολογισµού δαπάνης 193.949,75 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις 

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

(15) ηµέρες, δηλαδή έως 16-11-2020. 

 

755. Ακύρωση της 671/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την προϋπολογιστική 

δαπάνη του ∆Ε∆∆ΗΕ, ποσού 204.638,61 ευρώ (διακόσιες τέσσερις χιλιάδες 

εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α.  για την 

υπογείωση- παραλλαγή του δικτύου Χαµηλής και Μέσης Τάσης επί της Ακτής 

Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο και ανάληψη της υποχρέωσης από το ∆ήµο 

Πειραιά καταβολής του ανωτέρω ποσού πλέον Φ.Π.Α. 24% στο ∆Ε∆∆ΗΕ για την 

κατασκευή του συγκεκριµένου έργου. 

 

756. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 253.751,88 € (συµπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος 

του Κ.Α. 30.7325.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο 

όνοµα της υπαλλήλου µας ΒΕΡΓΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ, για την αντιµετώπιση της 

ανάγκης άµεσης προκαταβολής στο ∆Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου να ξεκινήσουν οι 

εργασίες υπογείωσης - παραλλαγής του δικτύου Χαµηλής και Μέσης Τάσης επί της 

Ακτής Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο. 

 


