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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

180. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της υποχρεωτικής αναμόρφωσης στοχοθεσίας 

οικονομικού έτους 2021. 

 

181. Αποδοχή μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες 

ποσού 896.460,00  € βάσει της απόφασης με αριθμό 14035/24-2-2020 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:Ψ0ΖΑ46ΜΤΛ6-2ΤΛ).  

 

182. Αποδοχή της Β’ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)  

ποσού 1.433,560,78  € βάσει της απόφασης με αριθμό 13415/23-2-2021 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:6ΨΣ246ΜΤΛ6-ΚΛΡ).  

 

183. Διαγραφή  εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 879,96 ευρώ από τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα  με τις 

διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06. 

 

184. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ποσού 120,09 € 

μετά την ρύθμισή τους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  Ν. 4495/2017. 

 

185. Διαγραφή ποσού 352,52 € από τον βεβαιωτικό κατάλογο τέλους 0,5%-2%-5%, επί 

των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. που αφορά 

την χρήση έτους 2002 (κωδικός συναλλασσόμενου 173560), σύμφωνα  με τις 

διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06. 

 

186. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ΄ αριθµ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (1 στεφάνι 

άνθινο για την κηδεία του Καλογιάννη Αντώνη). 

 

187. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 101,70 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ΄ αριθµ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (2 στεφάνια 

δάφνινα & 1 στεφάνι άνθινο).  

 

188. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 24.669,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 918/18-12-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια 

και τοποθέτηση δυο τρισδιάστατων επιγραφών στην είσοδο του Πειραιά και στο 

Πασαλιμάνι) 

 

189. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασία κλάδευσης 

δένδρων» με αρ. συμφωνητικού 29279/2-5-2019. 

 

190. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού έργου «Be Secure Feel Secure» στο Πλαίσιο του Προγράμματος 

Urban Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του 

Ν. 4314/2014». 

 

191. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

έργου «POP-MACHINA» στο Πλαίσιο του Προγράμματος HORISON 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές 

του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014». 
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192. Έγκριση της παραλαβής της Μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Α. 4/2019 

(ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ 

ΚΑΝΘΑΡΟΥ». 

 

193. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της υπαλλήλου μας ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ, που αφορά έξοδα δηλώσεων 

κτηματολογίου. 

 

194. Έγκριση της τροποποίηση κατά 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, με την 

εταιρεία «ΣΑΝΚΕ», που αφορά την υπηρεσία : «Υπηρεσίες για τη διαχείριση 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) – Τέλη 

απόρριψης του Δήμου Πειραιά»,  συμβατικής δαπάνης 124.560 €  πλέον ΦΠΑ,  

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

 

195. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της απαλλαγής των αναλογούντων τελών 

χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργεί η 

Κυριακάτικη Αγορά, καθώς και των αδειούχων στάσιμου εμπορίου, λόγω 

περιοριστικών μέτρων αποτροπής του κορωνοϊου COVID 19» 

 

196. Κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, που έγινε στις 23/2/2021 για την 12ετή μίσθωση ενός ακινήτου εντός 

των διοικητικών ορίων  της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και 

συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Καλοκαιρινού, Χορμοβίτου, Αγίου Δημητρίου, 

Αναπαύσεως, Υπαπαντής, Μεθώνης, Αγίου Παντελεήμονος, Πλάτωνος, 

Καλοκαιρινού, Χορμοβίτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση 

του 7
ου

 Γυμνασίου Πειραιά,  ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών, στην εταιρεία «ΗΝΙΟΧΟΣ Μ.Α.Ε». 

 

197. Αναβολή απόφασης σχετικά με την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του 

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 Δήμου Πειραιά», 

προϋπολογισμού δαπάνης 360.222,10 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016. 

                   

198. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ) σχετικά με το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ12 - Αρ. Πρωτ.: 

18215/29-9-2020, ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 

στους Δήμους», β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την 

υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

199. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό 

PIR017/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3958 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 
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55509/491/26-11-2020, με αντικείμενο το «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των 

Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με 

υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας 
 

200. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, 

για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού 

συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και επιχειρησιακών 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

201. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης Προσφορών 

του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Σίτιση 

μαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022», 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 160.908,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

202. Έγκριση  της δεύτερης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης 

«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 Δήμου Πειραιά» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5054015 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020». 

203. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) 

έτος, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 

Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 

26 παρ. 2 του ν. 4325/2015». 

 

 204.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου έτους 2021», προϋπολογισμού 35.352,36 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

205. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

διεθνούς ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 

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

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων, 

κυλιόμενων, πλαστικών 1.100 lt & 240 lt και επικαθήμενων κάδων 

απορριμμάτων», προϋπολογισμού 813.688,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

και δικαίωμα προαίρεσης έως 50%, ποσού 406.844,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

          

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

206. Ακύρωση της με αριθμ. 179/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά  στην 

οργάνωση και υλοποίηση αποκριάτικης δράσης στην πόλη του Πειραιά, 

λόγω αντικατάστασης του CPV. 
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207. Έγκριση της οργάνωσης και υλοποίησης αποκριάτικης δράσης με τίτλο – 

ανύψωση γιγάντιων χαρταετών στην πόλη του Πειραιά- και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

208. Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των 

όρων προσφυγής διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο 

υγειονομικών αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Πειραιά κατά του Covid-19»  

προϋπολογισμού δαπάνης 24.127,00 €  πλέον ΦΠΑ. 

 

209. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση της 

ανάθεσης  που αφορά την δαπάνη για την υπηρεσία Διαχ/σης του Στόλου 

Οχημάτων του Δήμου Πειραιά», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

210. Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το  άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των 

όρων προσφυγής διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  για την 

υπηρεσίας με τίτλο: «Παράδοση κατ’ οίκον τροφίμων, ειδών οικιακού καθαρισμού 

και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα παράσχει η υπηρεσία μας σε 310 

δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και παράδοση κατ’ οίκον 

τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα παράσχει η υπηρεσία μας 

μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων  (Τ.Ε.Β.Α) σε 

3.085 δικαιούχους εντός του Δήμου Πειραιά»  προϋπολογισμού δαπάνης 33.950,00 € 

πλέον ΦΠΑ.  

 

211. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 26.222,02 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.8111.01του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

του υπαλλήλου μας ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωμή δόσης 

στο ΚΕΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑ για την ρύθμιση οφειλής των Σχολικών Φυλάκων χρονικό 

διάστημα 07/2001 έως 06/2006. 

 

212.   Έγκριση της μετάβασης οδικώς με υπηρεσιακό όχημα, του Δημάρχου κου Ιωάννη 

Μώραλη   και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Χαρουτιούν 

Μαρκαριάν,  για το νομικό έλεγχο του Δημοτικού Κτήματος που βρίσκεται στη 

θέση Βρωμονέρι της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας 

της περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην νομός Μεσσηνίας) από 16 έως 17 

Μαρτίου 2021 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 654,00 €, 

σε βάρος του Κ.Α.00.6421 (454,00€), του Κ.Α.10.6422.03 (100,00€) και  του 

Κ.Α.00.6423 (100,00€) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

στο όνομα  της μόνιμης  υπαλλήλου του Δήμου κας Ειρήνης Ιωάννου. 

 


