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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

100. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 1
ης

 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 

2021. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα 

του υπαλλήλου µας ΤΣΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την χορήγηση κτηµατολογικών 

αποσπασµάτων για τα δηµοτικά ακίνητα από το Κτηµατολογικό Γραφείο 

Πειραιά. 

 

101. Αποδοχή της υπ΄ αριθµ. 135/572/ 05-01-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης 

«Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2021-2023 του ∆ήµου Πειραιά» 

µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509 που  χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Αττική 2014- 2020» και ρύθµιση θεµάτων υλοποίησης. 

 

102. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 

- Ανακατασκευή οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων ανά τον ∆ήµο Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

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

 

103. Έγκριση Παράτασης της παροχής υπηρεσίας : ¨Λήψη µέτρων ασφαλείας και 

επεµβάσεις συντήρησης σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους για την αδειοδότηση 

τους», κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες. 

 

104. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη του 

οικονοµικού φορέα ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ –ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ως 

προσωρινού αναδόχου, στο συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

«Προµήθεια στολών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 32.246,00 € πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

105. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 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» προυπολογισµού 

δαπάνης 259.624,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, κήρυξή του ως άγονου, µαταίωση  του και επανάληψη 

µε τους ίδιους όρους διακήρυξης 

 

106. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 σε ορθή επανάληψη της επιτροπής διαγωνισµού 

του διεθνή 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 
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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 Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κήρυξη του διαγωνισµού ως 

άγονου, µαταίωσή του και επανάληψή του µε τους ίδιους όρους διακήρυξης. 

 

107. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη του 

οικονοµικού φορέα RECYTRUST ΙΚΕ, ως προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού 

δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της προµήθειας: «Προµήθεια Ειδικών Ζυγιστικών Συστηµάτων µε δυνατότητα 

ταυτοποίησης δηµοτών, για την προώθηση της ∆ιαλογής των Απορριµµάτων µέσω 

διεξαγωγής σχολικών πρωταθληµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000 € πλέον ΦΠΑ, 

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

108. Συµµόρφωση στη µε αριθ. 217/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών), που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο 

διαγωνισµό, 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.  

Αποκλεισµός του οικονοµικού φορέα «∆. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για τους λόγους 

που αναφέρονται στην απόφαση της ΑΕΠΠ.  

Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του.  

Αποδοχή της προσφοράς του οικονοµικού φορέα Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τις 3 οµάδες της 

µελέτης και ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου. 

 

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

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για την προµήθεια «Προµήθεια 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων της καθαριότητας», µέσω 

του προγράµµατος ¨ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ¨ προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 € 

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

και ισχύουν. 

 

110. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη της 

εταιρείας Mainsys ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡ. Ο.Ε. ως προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού 

δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη Χωροθέτηση και Βελτιστοποίηση 

προγραµµάτων και δροµολογίων συλλογής απορριµµάτων, καθώς και για τη 

Χωροθέτηση και Βελτιστοποίηση θέσης κάδων απορριµµάτων στις κοινότητες Α’, Γ’, ∆’ 

και Ε’ του ∆ήµου Πειραιά »,  συνολικού προϋπολογισµού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   
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111. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθµιση- 

Συντήρηση- βελτίωση και Εκσυγχρονισµός Αθλητικών Εγκαταστάσεων». 

 

112. Μείωση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως 50% σύµφωνα µε την 

παρ. 3 του αρ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-05/2020) και για τη χρονική 

περίοδο από 25/05/2020 έως και 03/11/2020». 

 

113. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 2.928,14 ευρώ 

λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των 

οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους 

ιδιοκτήτες ή µισθωτές. 

 

114. Έγκριση της πραγµατοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια και Εγκατάσταση 

προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονοµικών αναγκών των 

εργαζόµενων του ∆ήµου Πειραιά κατά του covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 

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

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

115. Έγκριση της πραγµατοποίησης για την υλοποίηση της προµήθειας βασικών 

ειδών διατροφής τα οποία θα διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά 

αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας εν όψει της εορτής του Πάσχα του 2021 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.Ι τοµέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές 

διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µας) και για τον ορισµό των 

προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. 

 

116. Έγκριση σύναψης δηµόσιας σύµβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 

Α 53/11-03-2020) άρθρο 117 παράγραφος 1, µε τίτλο «Αποψίλωση χώρων ∆ήµου 

Πειραιά για την αντιπυρική περίοδο», για χρονική περίοδο οκτώ (8) µηνών, ποσού 

19.850,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6279.13 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, για τη µίσθωση ακινήτου, για τη µεταστέγαση των σχολικών 

µονάδων 3
ο
 ΕΠΑΛ, 7

ο
 Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1

ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά. 

 

117. Ακύρωση της µε αρ. 878/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση του 

Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 

µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 2.419.354,84 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο πλαίσιο της πράξης 

«∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες και ∆ράσεις 

Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη 

∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των 

Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050), σύµφωνα 

µε το µε αρ. πρωτ. 947/4-2-2021 έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας. 

 

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

του οικονοµικού φορέα «EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» 

ως προσωρινού αναδόχου στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας: «Ανάπτυξη ∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελουµένων στο ∆ήµο Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 2.419.354,84 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο πλαίσιο της πράξης 

«∆ιεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Οµάδων σε Υπηρεσίες και ∆ράσεις 

Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη 

∆ικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών µε Πολυκαναλική Πρόσβαση των 

Ωφελούµενων στο ∆ήµο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο MIS 5051050). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση της 1

ης 
 αναµόρφωσης του  προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας 

της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) οικονοµικού έτους 2021.  

  

119. Υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού για το 4
ο
 τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2020. 

 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
120. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 1.050,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο 
όνοµα του υπαλλήλου µας ΤΣΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τη χορήγηση 
κτηµατολογικών αποσπασµάτων - διαγραµµάτων για τα δηµοτικά ακίνητα από 
το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά. 

 
 


