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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
792. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4360/2020, 

ποσού 253.751,88 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7325.15 του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 756/2020 
απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΒΕΡΓΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗΣ και 
αφορά προκαταβολή στο ∆Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες 
υπογείωσης - παραλλαγής στο δίκτυο χαµηλής και µέσης τάσης επί της Ακτής 
Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο. 

 

793. Έγκριση της πραγµατοποίησης της  προµήθειας οχηµάτων και µηχανολογικού 

εξοπλισµού της ∆/νσης Καθαριότητας, µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) 

 

794. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργεια διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του 

δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης 

παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας 

νεοφυών επιχειρήσεων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού 4.000.000€ (συµπ/νου 

Φ.Π.Α.). 

 

795. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισµού και  αξιολόγησης προσφορών 

του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υπηρεσία: «∆απάνες Προληπτικής Ιατρικής των υπαλλήλων του 

∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

796. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή 

υπηρεσιών : «Μεταφορά µελών Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης» 

προϋπολογισµού δαπάνης 109.120,00 €  συµπ/νου Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

797. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών 

του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια οχηµάτων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε 

(5) ετών µε παράλληλη συντήρηση και επισκευή», προϋπολογισµού δαπάνης 

3.678.550,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

798. Έγκριση  του υποβαλλόµενου  λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός  Ιουλίου  έτους 

2020. 

 

799. Έγκριση της πραγµατοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων «Κοπής 

Πρωτοχρονιάτικής Πίττας έτους 2021» για τις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του 

∆ήµου  και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

800.  Αποδοχή των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

ΙΙ» : α) Ποσού 990.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  µε σκοπό την Προµήθεια 

απορριµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς 

απορριµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών και β) Ποσού 600.000 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε σκοπό την Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή 

και συνοδευτικού εξοπλισµού  
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801. Έγκριση της 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 

PIR022/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4617 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ. 

47910/389/14-10-2020, µε αντικείµενο την «Αναβάθµιση της Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας ∆ηµοτικών και άλλων Εµβληµατικών Κτιρίων Υψηλής 

Επισκεψιµότητας στην Πόλη του 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 

 

802. Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προµήθειας βασικών ειδών 

διατροφής που θα διανεµηθούν µέσω διατακτικών σε οικονοµικά αδύναµους 

δηµότες & κατοίκους µας, ενόψει των Χριστουγέννων του  2020 (σύµφωνα µε το 

αρ.103 παρ. 2γ του Κ.∆.Κ και το άρθρο 72 δ΄του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε µε το αρ. 3 παρ. ιδ του Ν. 4623/19), προϋπολογισµού δαπάνης 

59.890,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

803. 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, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια 

οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  

διάρκειας πέντε (5) ετών µε παράλληλη συντήρηση και επισκευή», 

προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

 

804. Έγκριση του από 21/10/2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και 

κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, για την προµήθεια: «Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 

και ονοµατοθεσίας» προϋπολογισµού δαπάνης 119.771,29 € 

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α., στην εταιρεία  Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

805. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση  του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

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

προµήθεια: «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών 

Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών 

Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, τα σχ. έτη 2020-2021 και 2021-2022», 

προϋπολογισµού δαπάνης 387.254,02 € πλέον Φ.Π.Α., στις εταιρείες: ΑΦΟΙ  

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΙ  ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Α.Ε., ΑΙΓΑΙΟΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε., ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, κατόπιν της λήψης της µε αρ. 610/2020 απόφασης της Ο.Ε. 
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806. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση του 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφαλιστική κάλυψη  κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τρία έτη (από 15/10/2020), 

συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 850.500 € (790.500 € πλέον δικαιώµατος 

προαίρεσης 60.000 €), στην εταιρεία «INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

807. 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, βάσει τιµής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υπηρεσία: «∆απάνες Προληπτικής Ιατρικής των υπαλλήλων του 

∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

808. 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, βάσει τιµής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την υπηρεσία: «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας 

νεοφυών επιχειρήσεων στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 3.225.806,45 € 

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

ισχύει. 

 

809.  Έγκριση  υλοποίησης της υπηρεσίας «Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των 

πολιτών του ∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας και εφαρµογή των 

µέτρων πρόληψης κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 

2γ και 32
Α
 περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 

 

810. Έγκριση της προµήθειας « Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού για τις ανάγκες των 

υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών 

κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
Α
 περ. β 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

811. Έγκριση της πραγµατοποίησης δράσης, στα πλαίσια του έργου “ Be Secure Feel 

Secure (UIA)”  και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

812.  Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 510,88 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 290/30-4-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων- πλακέτες, τριήρεις, βιβλία). 

 

813. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 1.250,27 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 290/30-4-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων- πλακέτες, τριήρεις, βιβλία). 

  


