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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

288. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και 

του αστυνομικού του Νικηφόρου Πηλάκη στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 16-04-

2021 έως 18-04-2021, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση εργασίας στο 

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στην αίθουσα συσκέψεων του Δημάρχου και έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής, σε βάρος του Κ.Α.00.6421 και του Κ.Α.00.6423 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα  της μόνιμης  

υπαλλήλου του Δήμου κας Ειρήνης Αλιπράντη 

 

289. Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας  «Προμήθεια Θερμομέτρων non 

contact και Οξύμετρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα 

πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδημίας 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. 

 

290. Έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη 

δημιουργία γαστρονομικού χαρτοφυλακίου και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών 

για την Πόλη του Πειραιά» και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

291. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη της 

εταιρείας ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. ως προσωρινής αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 

εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων 

και επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ» προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον 

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

ισχύουν. 

 

292. Αναβολή λήψης απόφασης 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., προκειμένου να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ, να αποσαφηνίσει την οικονομική του προσφορά για την 

ομάδα Ε, με την αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 42 του Ν. 4782 που αντικαθιστά το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

 

293. Κατακύρωση του διεθνούς 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 Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική 

Πρόσβαση των Ωφελουμένων στο Δήμο 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: «Διεύρυνση της 

Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής 

Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου 

Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των 

Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο MIS 5051050), στον 

οικονομικό φορέα EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. 

 

294. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ως 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής για την εκτέλεση της μελέτης:  «Τεχνικές και 

υποστηρικτικές μελέτες για τη δημιουργία δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή 

των Καμινίων του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 134.378,02 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

 

295.  Έγκριση των πρακτικών Νο 1 & 2 της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ως προσωρινού 

αναδόχου του επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού» στο πλαίσιο  της Πράξης: 
«Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και 

Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας 

Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place 

Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός 

και Βιώσιμη Διαχείριση 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. 

 

296. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο Bluegrowth cities in 

ACTion (BLUACT)», προϋπολογισμού 30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου 

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

ισχύει. 

 

297. 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 βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο Bluegrowth cities in ACTion 

(BLUACT)», προϋπολογισμού 30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

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

 

298. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της 

υπαλλήλου μας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, για τη δαπάνη έκδοσης και 

ανανέωσης ψηφιακών ταχογράφων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

299. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
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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 υπηρεσία 

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, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

στην εταιρεία «SALAS INTER. GROUP  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ». 

 

300. Επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ύστερα από την 

ολοκλήρωση της Φάσης Γ (παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του νέου 

συστήματος) συμπεριλαμβανομένης της Φάσης Β (εγκατάσταση εξοπλισμού 

αναβάθμισης) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  «Ενεργειακή Αναβάθμιση – 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά» και την 

παραλαβή εγγυητικών επιστολών καλής λειτουργίας. 

 

301. Ακύρωση της με αριθμ.  234/2021 ΟΡΘΗ απόφασης της Ο.Ε., και ματαίωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την «Προμήθεια 

Συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου», προϋπολογισμού 45.729,00 € πλέον 

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

ισχύουν. 

 

 


