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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
898. Αποδοχή της ΙΒ΄ Κατανοµής ΚΑΠ, ποσού ύψους 1.433.560,78 € βάσει της 

απόφασης µε αρ. 74303/4-11-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: Ψ4ΥΧ46ΜΤΛ6-ΜΜΦ). 

 

899. Έγκριση  γενοµένης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 583/1-9-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τουριστική 

Προβολή ∆ήµου Πειραιά). 
 
900. Ακύρωση της µε αρ. 212/13-3-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

(Υποβολή Λογαριασµού Εσόδων- Εξόδων µηνός ∆εκεµβρίου 2019), λόγω νέων 

ευρηµάτων που προέκυψαν σε συνεργασία µε την ελεγκτική εταιρία Grant 

Thornton. 

 
901. Έγκριση  λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός ∆εκεµβρίου 2019.  

 

902. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Χωροθέτησης και Βελτιστοποίησης- Υπηρεσία 

Χωροθέτησης και Βελτιστοποίησης Θέσης Κάδων Απορριµµάτων στις 

κοινότητες Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

903. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την διενέργεια ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού που αφορά δαπάνη υλοποίησης της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένο 

σύστηµα διαχείρισης προορισµού» ¨ ΟΠΣ 5041839¨ στο πλαίσιο της Πράξης : 

«Προορισµός Πειραιάς ( Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη διαχείριση και 

τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εµβέλειας 

τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηµατικού προορισµού (Piraeus place 

granting and management)- Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός 

και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών» ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση 

της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

 

904.  Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη του 

οικονοµικού φορέα  «ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α΄,  

του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

εκτέλεση της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & 

Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, (κηρύττει άγονο 

το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως προς τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β΄ & Γ΄) σύµφωνα µε τις 

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

905. Έγκριση της µείωσης του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 50% 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 65 του Ν. 4688/2020. 

 

906. Έγκριση της ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων µηνός Νοεµβρίου 2020, λόγω COVID-19 και συµψηφισµό µε άλλες 

οφειλές.  
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907. Έγκριση της ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων µηνός Απριλίου 2020, λόγω COVID-19 και συµψηφισµό µε άλλες 

οφειλές. 

 

908.  Έγκριση της παράτασης της µελέτης: « Εκπόνηση µελετών στα πλαίσια του 

Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη 

ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και 

Παπαστράτου » κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 5-4-2021.  

 

909. Μη  εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας ΓΚΟΥΦΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, 

που αφορά ατύχηµα που έγινε επί του πεζοδροµίου της οδού Κλεισόβης αρ. 133, 

λόγω φθοράς του πεζοδροµίου (σπασµένη πλάκα). 

 

910. Έγκριση του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

της υπηρεσίας «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, στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.» 

 
911. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4573/2020, 

ποσού 52.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6321.01 , 20.6322.01 & 20.6323.01 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε 
την 760/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και αφορά την πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών και 
φορτηγών οχηµάτων και λοιπών τελών κυκλοφορίας του ∆ήµου. 

 

912. Έγκριση  παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, σχεδιασµού υλικού επικοινωνίας και 

εξειδίκευση δαπάνης για την Πράξη µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800, ¨ Σχεδιασµός 

∆ιαχείρισης Προορισµού της Πόλης του Πειραιά¨ του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

913. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες και 

∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 του 

Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

 

914. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 6.200,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 462/29-11-2019 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Συγγραφή 

κειµένων και δηµοσιογραφική επιµέλεια κειµένων στην ελληνική γλώσσα). 

 

915. Έγκριση προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2021 της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π). 

 

916. Έγκριση Ισολογισµού και Απολογιστικής Έκθεσης οικονοµικού έτους 2019 της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π). 

 

917. Έγκριση  νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κου Σιγαλάκου Κυριάκου 

ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 

12/01/2021, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε 

το αρ. 40 του Ν. 4735/2020 σε συνδυασµό µε το αρ. 52 του Ν. 4674/2020. 
 
918. Έγκριση της προµήθειας και τοποθέτησης δύο φωτιζόµενων, τρισδιάστατων 

επιγραφών στην είσοδο της πόλης του ∆ήµου Πειραιά και στο Πασαλιµάνι, στο 
πλαίσιο της τουριστικής προβολής του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση της 
πίστωσης. 

 

919. Έγκριση της κατάθεσης στεφάνων των µνηµόσυνων : α) του Ήρωα Αντιναυάρχου 

Παναγιώτη Βλαχάκου, β) του Βοµβαρδισµού της πόλης του Πειραιά και 

εξειδίκευση πίστωσης.   
                

 

920. Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2019. 

 

921. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του προέλεγχου του ισολογισµού του ∆ήµου, 

του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης µε το προσάρτηµά του και του 

Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού έτους 2019. 

 

922. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την 

προµήθεια µε τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Γ΄ Φάση για 

τις ανάγκες των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου στα 

πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 

263.974,00  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ύστερα από τη λήψη του πρακτικού 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στους ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ, 

HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑ και ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

923. Έγκριση  της προµήθειας « Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ε΄) 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 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

924. 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 βέλτιστη σχέση 

ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Προορισµού» στο πλαίσιο  της Πράξης: «Προορισµός Πειραιάς 

(Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση 

της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και 

Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - 

Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση 

Αστικών Τουριστικών Ροών» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΤΤΙΚΗ» 

2014-2020, Άξονας προτεραιότητας  06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

στο Αστικό Περιβάλλον» (Ευρωπαϊκό  Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΜΙS 5041839),  προϋπολογισµού δαπάνης 1.100.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
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Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 

 

925.  Έγκριση  του λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Οκτωβρίου 2020 

 

926. Έγκριση προϋπολογισµού, στοχοθεσίας και ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης της 

Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΟ∆ΕΠ  του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού 

έτους 2021. 

 

927. Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ης Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ΚΟ∆ΕΠ  του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2021. 

  
 


