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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

273. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού  έτους 2021». 
 

274. Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού  180,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 60/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (αγορά 

στεφάνων). 

 

275. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού  3.087,60 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 207/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (οργάνωση και 

υλοποίηση Αποκριάτικης Δράσης στην Πόλη του Πειραιά). 

 

276. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ.  ΧΕ 262/2021,  ποσού 

3.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6322.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 80/2021 απόφαση της 
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την 

πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης 

ΔΕΠΕΠ. 

 

277. Έγκριση του 1
ου

 Συγκριτικού πίνακα της «Μίσθωσης Μηχ/κού Εξοπλισμού για 

κλάδευση υψηλόκορμων δενδρων». 

 

278. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «Μελέτες 

τοπογραφικών αποτυπώσεων» με προεκτιμώμενη αμοιβή 38.295,90 € πλέον 

Φ.Π.Α  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

μελέτη με τίτλο «Μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων» με προεκτιμώμενη 

αμοιβή 38.295,90 € πλέον Φ.ΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

280. Έγκριση της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Πειραιά, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) για την υλοποίηση 

του Έργου «Ανάπλαση Ακτής Δηλαβέρη Δήμου Πειραιά». 

 

281. Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α 00.6711.01 

ποσού 332.141,04 € (τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ 

και τεσσάρων λεπτών) ως  Α τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές 

Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

 

282. Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της κας Ναούμ Αικατερίνης 

του Αλεξάνδρου με εξουσιοδότηση στον κο Λυκούδη Γεώργιο, σχετικά με 

αποζημίωση για επισκευή ζημιών σε δύο κινητές ομπρέλες μισθωμένου 

καταστήματος Café Steki, ύστερα από πτώση κλάδου δέντρου πεύκου όπισθεν 

του κήπου στην Πλατεία Λεγάκη.  
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283. Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Ραγκούση Θεολόγου- 

Στέφανου του Δημητρίου με εξουσιοδότηση στην κα Τοπαλίδη Παρασκευή, 

σχετικά με αποζημίωση Ι.Χ.Ε. με αρ. κυκλ. ΙΡΜ-3758, ύστερα από θραύση 

κλάδου δέντρου λεμονιάς στην οδό Κομοτηνής 146. 

 

284. Αναβολή του εξώδικου ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κου Τσόμη 

Γεώργιου (Café Atlantis) για φθορές στον εξωτερικό εξοπλισμό (Πέργκολα- 

Τραπέζια- Καρέκλες- Ομπρέλες κ.λ.π.) και στην τζαμαρία του καταστήματος από 

πτώση δέντρου Πεύκου. 

 

285. Αναβολή του εξώδικου ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κου 

Δημητρίου Πάτρωνα, που αφορά αποζημίωση από προκληθείσα ζημιά στο με αρ. 

7936 FILPA/ Ιστορικό Ι.Χ όχημα, μάρκας Mercedes Benz, από πτώση κλάδου 

χλωρού δέντρου λεύκας (καβάκι) επί της Ακτής Μουτσοπούλου 48.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

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

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά 

αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής 

του ΠΑΣΧΑ 2021», προϋπολογισμού δαπάνης 53.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

287. Απόρριψη  της ένστασης  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, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 18-

02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων. 

 

 

 

 


