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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

444. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του 

υπαλλήλου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑ, για την χορήγηση 

Κτηματολογικών αποσπασμάτων από τα Κτηματολογικά γραφεία για τα 

Δημοτικά ακίνητα και υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου. 

 

445. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής µε αριθμό  ΧΕ 369/2021, 

ποσού 1.050,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 120/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου µας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΟΥ και αφορά την 

χορήγηση κτηματολογικών αποσπασμάτων-διαγραμμάτων για τα δημοτικά 

ακίνητα από το Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιά. 

 

446. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής µε αριθμό  1904/2021, 
ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 322/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου µας ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, για την 

πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036671-01 στη 

θέση Τζαβέλα & Νεωρείων. 

 

447. Έγκριση παράτασης υποβολής παραδοτέων ΠΒ.3_4, ΠΒ.3_ 5 έως 21-6-21 και 

ΠΒ.7_5 έως 15-6-21 της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας 

Planet A.E. με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη 

Γαλάζια Ανάπτυξη.» 

 

448. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση κλειστού 

Γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου 

Δήμου Πειραιά. 

 

449. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.571,20 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δράση για την 

Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας). 

 

450. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 214,70 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (αγορά 

δάφνινων στεφάνων). 

 

451. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.240,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Τελετή 

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου). 

 

452. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 84,75 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (στεφάνια). 

 

453. Ανάκληση της απόφασης 885/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά 

στην  έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευές & 

Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2020», 
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προϋπολογισμού δαπάνης 322.071,00 € πλέον ΦΠΑ και ακύρωση του 

διαγωνισμού λόγω λανθασμένου CPV και επιστροφή του φακέλου στην υπηρεσία 

προκειμένου να προβεί εκ νέου σε σύνταξη μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης του έργου «Επισκευές & Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών 

Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2020».  

 

454. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

για την  προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων 

παιδικών χαρών στην 5
η
 Δημοτική Κοινότητα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος «BE SECURE FEEL SECURE», προϋπολογισμού δαπάνης 

193.548,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

455. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που αφορά στην 

«Προμήθεια Μηχανήματος Έργου για τον Δήμο Πειραιά (Σύνθετου 
Αποφρακτικού)»,  προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 €  πλέον ΦΠΑ,  έως 31-

12-2021. 

 

456. Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 

2020. 

 

457. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’αρ. Α 288/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Η΄ Μονομελές). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 15
ο
:  Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αρ. 126/2021 απόφασης του Η΄ 

Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

458. Έγκριση της 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, ως 

προς το χρονοδιάγραμμα (παράταση του έργου λειτουργίας του Ξενώνα έως 30-

06-2023) και ως προς τη χρηματοδότηση, συνολικός προϋπολογισμός 1.300.00,00. 

Ευρώ, όπως προβλέπεται στην απόφαση ένταξης. 

 

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

ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, για τη προμήθεια Ξυλείας & Συναφών υλικών, προϋπολογισμού 

54.484,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν στους  ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ Δ. & Μ. ΟΕ.  και 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ 

 

460. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη των 

οικονομικών φορέων 1)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 2) ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ως προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου πολυσυστημικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού 
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με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) ετών με παράλληλη 

συντήρηση και επισκευή», προϋπολογισμού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον 

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

 

461. Έγκριση του από 27/05/2021 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 

προμήθεια «Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και 

ανοιχτών χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισμού δαπάνης 25.188,30 € πλέον 

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

ισχύουν, στον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ, ως προς τις 

Ομάδες Α΄, Β΄ και Γ΄ και ματαίωση ως προς την Ομάδα Δ΄. 

 

462. Αναβολή λήψης απόφασης για την ακύρωση της εγγραφής με αριθ. Σ/4/2013, που 

αφορά πρόστιμο παράνομης διαφήμισης ποσού 3.521,64 € που επιβλήθηκε στην 
εταιρεία με αριθ. συναλλασσομένου 904862, λόγω σφάλματος κατά τη βεβαίωση 

της οφειλής, με σκοπό την επανάληψη της σχετικής διαδικασίας με τα ορθά 

στοιχεία.  

 

463. Εκκαθάριση δύο χρηματικών καταλόγων με γενική αιτιολογία (Παλαιά 

βεβαιωμένα και μη καταχωρηθείσες οφειλές από τους χειρόγραφους 

χρηματικούς καταλόγους), συνολικού ποσού 4.083.833,08 €, χωρίς στοιχεία 

οφειλέτη, από το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου. 

Το ποσό θα αποσβεστεί ισόποσα, α) στον Προϋπολογισμό- Απολογισμό 

μειώνοντας τα εισπρακτέα υπόλοιπα των ΚΑΕ 3219.01 και 3221 και αντίστοιχα 

τον ΚΑΕ 8511 και β) στον Ισολογισμό στους λογαριασμούς απαιτήσεις από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών και αντίστοιχα τις σχηματισθείσες προβλέψεις 

τους..   

 

464. Διαγραφή οφειλής ποσού 177,58 € του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη  

815405, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω 

ακύρωσης της εγγραφής της οφειλής, σύμφωνα με την Α 5159/2019 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, σύμφωνα  με το άρθρο 174 παρ.1δ του Ν. 

3463/2006. 

 

465. Διαγραφή οφειλής ποσού 20,00 € του συναλλασσομένου με κωδικό Δημότη 238679, 

που αφορά εξόφληση της κλήσης με αριθ. 150166130494, η οποία είχε βεβαιωθεί 

από τη Δημοτική Αστυνομία, λόγω μη ταυτοποίησης της οφειλής με την 

κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ.1.κ/ι του Ν. 

4623/2019. 

 

466. Διαγραφή οφειλής ποσού 177,65 € του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη  

19061, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω 

καταχώρησης λανθασμένου ΑΦΜ εταιρείας, σύμφωνα  με το άρθρο 174 παρ.1δ 

του Ν. 3463/2006. 

 

467. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

29.552,46 €, του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη 2030, μετά από ρύθμισή 

τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17. 

 



Κατάσταση θεμάτων της  24
ης 

 με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  (8-6-2021) 

 

 4

468. Διαγραφή οφειλής ποσού 73,95 € του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη  

19348, που αφορά άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διότι έχει εξοφληθεί, 

σύμφωνα  με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

469. Διαγραφή οφειλής ποσού 177,58 € του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη  

10176, που αφορά έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, λόγω 

ακύρωσης των εκθέσεων αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας των τραπεζών, 

σύμφωνα με την Α 18361/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, 

σύμφωνα  με το Ν. 3463/2006. 

 

470. Διαγραφή οφειλής ποσού 230,70 € του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη  

8043, που αφορά σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, διότι έχει εξοφληθεί, σύμφωνα  

με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

471. Διαγραφή οφειλής ποσού 491,28 €, που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης αυθαίρετης 

κατασκευών, του συναλλασσομένου με κωδικό οφειλέτη 16604, κατόπιν 
ενστάσεως, η οποία έγινε δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα  με το 

άρθρο 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006. 

 

472. Διαγραφή οφειλής ποσού 14,02 €, που αφορά πρόστιμο, του συναλλασσομένου με 

κωδικό δημότη 813519, λόγω αδυναμίας απαλοιφής του από το μηχανογραφικό 

πρόγραμμα μέσω ρύθμισης, σύμφωνα  με το άρθρο 3 παρ.1.κ/ι του Ν. 4623/2019.  

 

473. Διαγραφή βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών ποσού 7.890,86 € για καθένα από τους 

ιδιοκτήτες με κωδικούς υπόχρεων 901852, 804763 & 901853, που αφορούν 

πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Κλεισόβης 29, στο 

Δήμο Πειραιά, λόγω απόφασης ΣΥΠΟΘΑ (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 

και Αμφισβητήσεων) ΠΕ Πειραιά, σύμφωνα  με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

474. Αποδοχή του αιτήματος αποζημίωσης (αρ. πρωτ. 18838/12-5-2021) των 

ιδιοκτητών του αναγκαστικά απαλλοτριωθέντος ακινήτου λόγω ρυμοτομίας για 

την διάνοιξη της οδού Τσακάλωφ μεταξύ των οδών Νέστορος και Σκρά, σύμφωνα 

με την προσδιορισθείσα τιμή στην 704/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 

Πειραιά, υπό τον όρο της παραίτησης τους από την άσκηση αίτησης για τον 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας και στην συνέχεια της προσκόμισης όλων 

των νομιμοποιητικών εγγράφων για την αποζημίωση των δικαιούχων.  

Εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, την μη Άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής 

τιμής μονάδας αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε συνέχεια της με 

αριθμό 704/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά. 

 

475. Μη εξώδικος συμβιβασμός 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. 

 

476. Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Δημητρίου Πατρώνα, 

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. 

 

477. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Πούλιου Γεωργίου του 

Κων/νου, σχετικά με αποζημίωση του Ι.Χ.Ε. με αριθμό κυκλ. ΖΜΙ 3753, για 
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θραύση κρυστάλλου από πετραδάκι που πετάχτηκε κατά τη διάρκεια εργασιών 

βοτανίσματος. 

 

478. Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Αλέξανδρου 

Καμπούρογλου,  που αφορά ατύχημα επί του πεζοδρομίου  στην περιοχή 

Πασαλιμάνι, στην συμβολή της Ακτής Μουτσοπούλου 9 με την οδό 

Θρασυβούλου, ύστερα από τη διαβίβαση πρόσθετων δικαιολογητικών. 

 

479. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του 

υπαλλήλου μας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την πληρωμή: Λοιπά τέλη 

κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Έκδοση συμπληρωματικού τακτικού εντάλματος  ποσού 1.004,96€, σε 

βάρος του Κ.Α.00.6421 και του Κ.Α.00.6423 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2021, που αφορά στην κάλυψη των εξόδων για αεροπορικά 

εισιτήρια, μιας επιπλέον διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο και ενοικίασης 

αυτοκινήτου για τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και τον αστυνομικό 

του κ. Νικηφόρο Πηλάκη, λόγω παράτασης της διαμονής τους στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας με τον Δήμαρχο 

Θεσσαλονίκης». 

 

480. Ακύρωση της με αρ. 365/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση του 

1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων,  ΑΑΕ 4/2019», 

διότι το συνολικό ποσό του ΑΠΕ 268.401,14 € που περιλαμβάνει τις 

αρχαιολογικές εργασίες και αμοιβή αρχαιολόγου ποσού 42.002,93 € ξεπερνά το 

ποσό του συμβατικού αντικειμένου που είναι 226.398,21 € και για να καλυφθεί το 

ποσό απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση. 

 

481. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων,  

ΑΑΕ 4/2019». 

 

482. Κατακύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, που έγινε στις 14/4/2021 για την 6ετή μίσθωση ενός ακινήτου εντός 

των διοικητικών ορίων της Ε΄Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και 

συγκεκριμένα μεταξύ των οδών : Κουμουνδούρου – Αγ. Δημητρίου – Λ. 

Σαλαμίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την 

στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ, στον κ. Μανωλάκο Όθωνα. 

 

483. 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 απολυμαντικών στηλών αέρα 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά  στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά  της  Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

484. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του 

Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό 

PIR023/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4798 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 9909/119/02-
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03-2021, με αντικείμενο τη «Δέσμη Καινοτόμων Δράσεων Κοινωνικοποίησης και 

Κοινωνικής Ένταξης των ανέργων του Δήμου Πειραιά που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες, με έμφαση στους νέους «εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» 

(ΕΑΕΚ) και διασύνδεση όλων με την αγορά εργασίας», 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. 

 

485. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία:  «Δράσεις Προαγωγής 

Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.624.193,55 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

 

486. α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου  32 

παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32Α του Ν. 4412/2016 

(άρθρο 10, & 3
α
 της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και έγκριση της Μελέτης και των όρων 

διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για την άμεση παροχή της 

υπηρεσίας απολύμανσης των κάδων (απορριμμάτων, βιοαποβλήτων, σύμμεικτων 

και ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στην Α & Β Δημοτική Κοινότητα, 

προϋπολογισμού δαπάνης 252.166,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

και  αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 46
ο
: Έγκριση ή μη των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του 

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. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

487. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στη διοργάνωση ταξιδιού 

εξοικείωσης ταξιδιωτικών πρακτόρων και δημοσιογράφου στην Αττική  και  

εξειδίκευση  πίστωσης. 

 


