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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

363. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το 1
ο
 τρίμηνο. 

 

364. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού  33,90 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

με αρ. 60/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (1 στεφάνι). 

 

365. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων , 

ΑΑΕ 4/2019. 

 

366. Αλλαγή του Υπευθύνου Πράξης στην Πράξη «Μηχανισμός Διαχείρισης 

Προορισμού της πόλης του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5044800. 

 

367. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με μία/ένα (1) επιστημονικό  

συνεργάτη για την υλοποίηση  του έργου ‘euPOLIS’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος HORIZON 2020». 

 

368. Έγκριση συμψηφισμού επιπλέον βεβαιωμένων ποσών εκ μισθωμάτων 

επαγγελματικών μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων με βάση μεταγενέστερη 

ορισθείσα εν νομίμων διατάξεων μείωση λόγω Covid -19 για περίοδο μηνών 

Ιανουαρίου έως Απριλίου 2021 και Απριλίου 2020. 

 

369. Έγκριση της 2
ης 

 αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας της 

Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) οικονομικού έτους 2021. 

 

370. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1298/2021, 

συνολικού ποσού 80,00€,  που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 226/16-03-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.10.6422.03 και 

Κ.Α.00.6423 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κας Ειρήνης Ιωάννου και έγκριση 

γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά τη μετάβαση οδικώς με 

υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου Πειραιά και τριμελούς αντιπροσωπείας στη 

θέση Βρωμονέρι της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην Νομός Μεσσηνίας) από 16 έως 17 

Μαρτίου 2021, για το νομικό έλεγχο Δημοτικού Κτήματος».  

 

371. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 811/2021 

συνολικού ποσού 654,00 €,  που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 212/10-03-2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.00.6421, Κ.Α.10.6422.03 

και Κ.Α.00.6423 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο 

όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κας Ειρήνης Ιωάννου και 

έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά στην πληρωμή 

εξόδων για τη μετάβαση οδικώς με υπηρεσιακό όχημα του Δημάρχου Πειραιά και 

τριμελούς αντιπροσωπείας στη θέση Βρωμονέρι της Δημοτικής Κοινότητας 

Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην 

Νομός Μεσσηνίας) από 16 έως 17 Μαρτίου 2021, για το νομικό έλεγχο Δημοτικού 

Κτήματος».  

 

372. Έγκριση  γενομένης δαπάνης ποσού  2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της με αρ. 128/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
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Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπου και μητρών για το αγαλματίδιο «Ο Λέων 

του Πειραιά») 

 

373. Έγκριση  γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού  1.707,72 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, 

σε εκτέλεση της με αρ. 128/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια 

αναμνηστικών δώρων). 

 

374. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περ. β υποπερίπτωση γγ  και 32 Α του Ν. 

4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των 

όρων διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την 

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εγγύηση καλής λειτουργίας, Συντήρηση & 

Τεχνική Υποστήριξη του λογισμικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων και αγορά επιπλέον αδειών», προϋπολογισμού δαπάνης 23.500,00 € 

πλέον ΦΠΑ. 

 

375. Έγκριση  της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περ. β υποπερίπτωση γγ  και 32 Α του Ν. 

4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των 

όρων διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την 

ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Άδειες χρήσης, Συντήρηση και Υποστήριξη 

των εγκατεστημένων στο Δήμο Πειραιά Εφαρμογών 1) Νοιάζομαι και 2) 

PreSchool Web», προϋπολογισμού δαπάνης 21.900,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

376. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και 

έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια θερμομέτρων non contact και 

Οξύμετρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 12.500,00 

€ πλέον ΦΠΑ. 

 

377. Έγκριση της 1
ης

  Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του «Ο.Π.Α.Ν.» 

οικονομικού έτους 2021. 

 

378. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή –

Εξωτερικών Διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες», Α.Α.Ε. 3/2019, 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα 

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

 

379. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο  με 

τίτλο : «Κατασκευή –Εξωτερικών Διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές 

Κοινότητες», Α.Α.Ε. 3/2019, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

380. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 

«Υπηρεσία Εργασιών Καθαρισμού διαφόρων επιφανειών και συνθήματα Tags», 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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381. 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 με τίτλο : 

«Υπηρεσία Εργασιών Καθαρισμού διαφόρων επιφανειών και συνθήματα Tags», 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

382. 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 προμήθεια με τίτλο : 

«Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού κηποτεχνίας», προϋπολογισμού δαπάνης 

59.977,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

383. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των 

υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 209.075.00,00 € πλέον 

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

ισχύουν.  

 

384. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας 

σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 209.075.00,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

385. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού  και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο 

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισμού δαπάνης 80.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

οικονομικό φορέα «ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».  

 

386. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά 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», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.935.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

387. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 (ΟΡΘΗ) & Νο 2 (ΟΡΘΗ)  της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και ανάδειξη του οικονομικού φορέα OMSSE ΕΠΕ ΕΞΩΤ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ως προσωρινού αναδόχου του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας  

για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου από φυσικά πρόσωπα 
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ή ΕΞΥΠΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.650,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

388. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως 

προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή - Ανακατασκευή 

οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων ανά τον Δήμο Πειραιά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

389. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «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 

στην εταιρεία ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 

 

390. Έγκριση του από 5/4/2021 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 μόνο βάσει τιμής, 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 (ως προς την ομάδα Β), στον οικονομικό φορέα 

«ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.». 

 

391. Έγκριση  πραγματοποίησης της προμήθειας απολυμαντικών στηλών αέρα για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά  στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών 

κατά  της  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. 

 

392. Έγκριση  των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη 

της εταιρείας DESIGNATURE Ο.Ε ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in 

ACTion (BLUACT)», προϋπολογισμού 24.274,19 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις 

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

 

393. Έγκριση  επιχορήγησης επτά (7) Σωματείων της Πόλης μας, με το ποσό 190.400,00 

ευρώ, από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 66 του Ν. 4735/2020. 

 

394. Ακύρωση της αριθ. 325/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού έργου ¨DataVaults¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, 

κατόπιν της τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί, 
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σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 78/08-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής.  

 

395. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού έργου ¨DataVaults¨ στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του Ν. 4314/2014. 

 

396. Έγκριση  για την πραγματοποίηση της δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης 

για τη «Γιορτή της Ανακύκλωσης 2021», την 5
η
 και 6

η
 Ιουνίου 2021, με σκοπό 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση 

στο Δήμο και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

397. α) Έγκριση ή μη 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», (Πρόσκληση ΑΤ09 - αρ. πρωτ. 

14577/24-07-2020, ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6), με αντικείμενο την «Ωρίμανση έργων 

και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», β) αποδοχή των όρων της 

πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των 

αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) Κάλυψη από 

ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού και ε) απόφαση για την τεκμηρίωση της 

σκοπιμότητας εκπόνησης της ολοκληρωμένης μελέτης. 

 

398. α) Έγκριση ή μη 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» (Πρόσκληση ΑΤ07 - Αρ. Πρωτ.: 

16401/28-8-2020, ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ) με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος των Δήμων», 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 

 

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

του οικονομικού φορέα «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού 

ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

προμήθεια: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 

2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 160.908,00 € πλέον ΦΠΑ 

(139.920,00 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωμα προαίρεσης 20.988,00 € πλέον ΦΠΑ),  

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

 

400. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για 

οκτώ (8) ημέρες, δηλαδή έως 21– 05 - 2021, ύστερα από σχετικό αίτημα της 

εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», προσωρινής 

αναδόχου του διεθνούς 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 Διαχείρισης Προορισμού» στο πλαίσιο  της Πράξης: 



Κατάσταση θεμάτων της  21
ης 

  με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  (14-5-2021) 
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«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. 

 

401. Παράταση Εργασιών του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ» κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως την 25-

07-2021. 

 

 


