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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

928. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά µε την 

διενέργεια δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € 

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

και ισχύουν. 
 
929. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής, για την 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

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

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

930. Ακύρωση της µε αρ. 817/24-11-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 

σχετικά µε την πραγµατοποίηση της κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας, έτους 2021, 

λόγω των µέτρων ασφαλείας που έχουν εξαγγελθεί κατά της διασποράς του covid-

19. 

 

931. Ακύρωση της µε αρ. 818/24-11-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

σχετικά µε την πραγµατοποίηση του εορτασµού των Θεοφανείων, έτους 2021, λόγω 

των µέτρων ασφαλείας που έχουν εξαγγελθεί κατά της διασποράς του covid-19. 
 
932. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 255,44 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

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

(αναµνηστική πλακέτα, αναµνηστική τριήρη). 

 

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

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

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, στον οικονοµικό φορέα «AIGLON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις της 

τεχνικής µελέτης, για την προµήθεια «Προµήθεια στολών Φιλαρµονικής 

Ορχήστρας ∆ήµου Πειραιά, προϋπολογισµού δαπάνης 32.246,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

 

935. Έγκριση του Πρακτικού No 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 µε βάση την τιµή, για την 
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εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δέντρων» προϋπολογισµού δαπάνης 

125.000 € πλέον Φ.Π.Α 24%, στον οικονοµικό φορέα ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα 

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

 

936. Έγκριση της παράτασης της εταιρίας «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAY GROUNDS A.E. -

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ», που αφορά την «Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού 

Οργάνων, ∆απέδων κλπ Παιδικών Χαρών», για δύο (2) µήνες, δηλαδή µέχρι 2-3-

2021. 

 

937. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  µε αριθµό ΧΕ 4933/2020, 

ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6323.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 819/2020 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ που αφορά την 

πληρωµή ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχηµάτων της πρώην 

∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

938. Έγκριση της Πρότασης της ∆/νσης Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων 

Ενηµέρωσης, που αφορά «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2021-

2023 του ∆ήµου Πειραιά µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», συνολικού προϋπολογισµού 308.400,00 € και 

τυχόν υπέρβαση της χρηµατοδότησης από τον προϋπολογισµό των Υποέργων της 

πράξης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Πειραιά». 

 

939. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 513,36 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

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

τριήρεις). 

 

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

σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020). 

 

941. Αποδοχή της καταβολής µισθωµάτων σχολικών µονάδων και υπηρεσιών που 

µεταφέρθηκαν σ’ αυτούς  ποσού 213.871,84  € βάσει της απόφασης µε αρ. 

88410/16-12-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:ΨΖΣΘ46ΜΤΛ6-ΨΙΒ). 

 

942. Αποδοχή της δαπάνης σίτισης των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 

γυµνασίων και λυκείων της χώρας κατά τη σχολική περίοδο 2020 -2021  ποσού 

43.042,58 € βάσει της απόφασης µε αρ. 88325/16-12-2020 του ΥΠΕΣ 

(Α∆Α:Ψ7Ε146ΜΤΛ6-Γ2Ι). 

 

943. Έγκριση της 3
ης

 Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.», έτους 

2020. 

 

944. Έγκριση Απολογισµού - Ισολογισµού και Πεπραγµένων  οικονοµικού έτους 2019 

του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

945. Έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων και  κατάρτιση του 

ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆). του ΝΠ∆∆ Οργανισµός Πολιτισµού 

Αθλητισµού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του ∆ήµου Πειραιά  οικονοµικού έτους 2021. 

 



Κατάσταση θεµάτων της  60
ης 

  µε Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  (22-12-2020) 

 

 3

946. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της  9
ης

  µερικής αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. 

 

947. Αποδοχή φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

948. Έγκριση της παράτασης της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

κατά είκοσι ηµέρες (αρχής γενοµένης από 21-12-2020), δηλαδή έως 9-1-2021, ύστερα από 

το σχετικό αίτηµα του οικονοµικού φορέα «ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ», προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια φυτικού υλικού» 

προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 


