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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση, ύστερα από την λήψη του με αρ. 12140/237/19-3-2021 εγγράφου της
Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με τη με αρ. πρωτ. 6805/11-2-2021 ένσταση του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ, κατά της με αρ. 854/1-12-2020 απόφασης
της Ο.Ε., που αφορά στην κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, ως προς την
ΟΜΑΔΑ Β, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος
Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr για τις
φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πειραιά
ετών 2020-2021» προϋπολογισμού δαπάνης 35.732,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
253.

Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο με κωδ. Δημότη 706617 ποσού
1.485,72 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και
επαναβεβαίωση στον σωστό οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174
του Ν. 3463/06.

254.

Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους συνολικού ποσού 5.773,91 € από
τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και
επαναβεβαίωση στους σωστούς οφειλέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463/06.

255.

Ακύρωση εγγραφής από τον με αρ. 5323/2013 βεβαιωτικό κατάλογο καταβολής
αποζημιώσεων υπόχρεων, σύμφωνα με την με αρ. 3/2004 πράξη αναλογισμού επί
των οδών Φλωρίνης και Ορθ. Αρμενικής Εκκλησίας λόγω λανθασμένου
υπολογισμού του ποσοστού ιδιοκτησίας του με κωδικό αρ. 820207
συναλλασσομένου, μετά από το με αρ. πρωτ. 7040/06-10-2020 έγγραφο του
Τμήματος Γενικού Σχεδιασμού – Π.Ε.Α. της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη των Οικονομικών Απολογισμών των ετών 2018 και 2019 του
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
256.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού 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 Διαλογής των Απορριμμάτων μέσω διεξαγωγής σχολικών
πρωταθλημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 € πλέον ΦΠΑ, στον
οικονομικό φορέα RECYTRUST ΙΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

257.

Έγκριση του από 11/03/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά
στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια
στολών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού
δαπάνης 32.246,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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όπως ισχύει, στον οικονομικό φορέα ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ –ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
258.

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: 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, ύστερα από τη
λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στην εταιρεία Ε.
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέση ποιότηταςτιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Κυκλοφοριακή
μελέτη στην περιοχή Λόφου Βώκου», προϋπολογισμού δαπάνης 52.423,66 € πλέον
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
259.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 723/1-3-2021 απόφασης τροποποίησης της πράξης
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική
Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5002607 ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό με σκοπό την
παράταση λειτουργίας και χρηματοδότησής του.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του
Υποέργου (Α/Α1) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και
των παιδιών τους στο Δήμο Πειραιά» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ)
5000950.
260.

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας «Λήψη μέτρων
ασφαλείας και επεμβάσεις συντήρησης σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους για την
αδειοδότησή τους».

261.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. ΧΕ 263/2021, ποσού
4.392,02 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 79/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, για την πληρωμή
ασφαλειών των οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ.

262.

Έγκριση της εξειδίκευση της πίστωσης, ποσού 1.000,00 € που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 00.6736.01 οικ. έτους 2021, στο Μορφωτικό Φυσιολατρικό Κοινωνικό
Σύλλογο (Μ.Φ.Κ.Σ.) «ΦΟΙΒΟΣ» Πειραιά, που θα διατεθεί για την κάλυψη των
εξόδων διοργάνωσης του 1ου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι Δήμου
Πειραιά.

263.

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνη
Συντήρησης και Επισκευής Μηχ/των και Οχημάτων του Δήμου, σε
εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των
2

Κατάσταση θεμάτων της 14ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (2-4-2021)

ανοιχτών Φορτηγών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Πειραιά)».
264.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με
τίτλο «Δαπάνη Συντήρησης και Επισκευής Μηχ/των και Οχημάτων του Δήμου,
σε εξειδικευμένα ή μη εξωτερικά συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των
Φορτηγών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά)»,
προϋπολογισμού δαπάνης 59.950,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

265.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 μόνο βάσει τιμής, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων,για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά»,
προϋπολογισμού δαπάνης 136.600 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

266.

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για
την μελέτη: «Πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση και τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας σε τμήμα του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου
του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης ανοικτά κέντρα εμπορίου»,
προϋπολογισμού δαπάνης 58.658,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ένωση των οικονομικών
φορέων: «ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ,
ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.,
ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ».

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση ή μη της με αρ. 700/2020 απόφασης της Ο.Ε που αφορά στον
ορισμό μελών Επιτροπών «Διενέργειας διαγωνισμών έως του ποσού των 60.000€
πλέον ΦΠΑ (συνοπτικών) και αξιολόγησης προσφορών έως του ποσού των
20.000€ (απευθείας αναθέσεων) προμηθειών και υπηρεσιών και β) Ενστάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών έως
του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ
(συνοπτικών), ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής
της
Διεύθυνσης Διοίκησης. .
267.

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», με αρ. πρωτ. 20003 / 27–102020, με αντικείμενο την «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», β) αποδοχή των όρων
της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων
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των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
268.

Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Κριτικής Επιτροπής του καλλιτεχνικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση
προτομής του ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 34.844,00 ευρώ με
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ,
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 22186 απόφαση, της με αριθ. 37456/1997
απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

269.

α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη’ σχετικά με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5294/22-06-2020 και με
τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση
σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα»,
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.

270.

Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
65.720,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, στην εταιρεία ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

271.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την υπηρεσία
Ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού
56.396,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

272.

Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της «SERAFEIM LABORATORIES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Ι.Π.Ε.», σε σχέση με
την με ΓΑΚ 319/2021 αγωγή της
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