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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

345. Έγκριση της προμήθειας  «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Φάση Η΄) για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων 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. 

 

346. Έγκριση των εκδηλώσεων, που αφορούν στις ¨Πολιτιστικές Ημέρες και 
Διαδρομές Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5074509, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής 
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020» 

και ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης, που θα πραγματοποιηθούν από 28-05-2021 έως 
06-06-2021 και από 17-09-2021 έως 26-09-2021 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

347. Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» κατά τέσσερις 
(4) μήνες, δηλαδή έως την 17

η
 Σεπτεμβρίου 2021 (17/09/2021). 

 

348. Έγκριση  παράτασης της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 

Α.Ε.» με δ.τ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε. που αφορά τις «Εργασίες 
Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών», κατά 

δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 10-07-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

349. Αποδοχή της δωρεάς 24 φωτογραφιών του Πύργου Πειραιά από της εταιρεία 

Piraeus Tower, προκειμένου να προβληθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα της 16
η
 Μαΐου 

2021 στο πλαίσιο της ψηφιακής φωτογραφικής έκθεσης See the Light. 

 

350. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της υπαλλήλου μας ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για 

παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12035798-01 στη θέση Καρπάθου& 

Σκλαβούνου. 

 

351. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της υπαλλήλου μας ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για 

παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036532-01 στη θέση Αφεντούλη & Καλλιγά. 

 

352. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

του υπαλλήλου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωμή στον 

ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 612475818-01 στη θέση Κορυτσάς 
& Αργυροκάστρου. 

 

353. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

του υπαλλήλου μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωμή στον 

ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 612475819-01 στη θέση Κορυτσάς 
& Λεβαδείας. 
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354. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

των εταιρειών: α) Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ & Σια Ε.Ε., β) Π. & Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Ο.Ε.  και  γ) Α. Ι. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ & Σια Ο.Ε.,  ως προσωρινών αναδόχων του  

συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για τη 

προμήθεια Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου, έτους 2021 προϋπολογισμού 35.352,36 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

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

την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

356. Αποδοχή της Β’ Κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων,  ποσού 332.640,00  € βάσει της απόφασης με αριθμό 

32891/27-4-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:60ΝΔ46ΜΤΛ6-5ΨΜ). 

 

357. Αποδοχή της Καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών που 

μεταφέρθηκαν στους Δήμους (Ν. 3852/2010),  ποσού 213.871,84  € βάσει της 
απόφασης με αριθμό 32401/26-4-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΨΜΖΤΖ46ΜΤΛ6-92Δ). 

 

358. Αποδοχή της Κατανομής ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1

η
 έως και 3

η
 μηνιαία κατανομή,  

ποσού 258.322,50  € βάσει της απόφασης με αριθμό 29852/16-4-2021 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5). 

 

359. Αλλαγή υπευθύνου πράξης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του 

Δήμου Πειραιά για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων με κωδικό ΟΠΣ 5053831. 

 

360. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

των: α) BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., β) ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ 

και γ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & Σια Α.Ε., ως  προσωρινών αναδόχων 

του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για 

την «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 και άγονος ως προς την ομάδα Α (ΓΑΝΤΙΑ). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

361. 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 υπηρεσία 

με τίτλο «Δαπάνες για την υπηρεσία βιολογικού καθαρισμού & απολύμανσης των 

οχημάτων του Δήμου Πειραιά, ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης και εξάπλωσης 
του Covid-19», προϋπολογισμού 115.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. (142.848,00 € 
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συμπ/νου Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ- Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε. 

(PROTECT ΟΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

 

362. Έγκριση της 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.) 2

η
 διανομή του 2021, σε 3.198 δικαιούχους εντός 

του Δήμου Πειραιά, μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη του έργου» και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 
 


