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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

544. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4
ης

 Μερικής Αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021 

 

545. Μη άσκηση ενδίκων μέσων (αίτησης αναίρεσης) ενώπιον του ΣτΕ  κατά της υπ’  

αρ. Α386/2021  τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα 

Η΄ Τριμελές). 

 

546. Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά των με αρ. Α 335/2021 και Α 333/2021 

αποφάσεων  του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά τμήμα Θ΄ Μονομελές. 

 

547. Έγκριση ακύρωσης 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, ύστερα 

από τα προσκομισθέντα στοιχεία βάσει της με αρ. 462/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

548. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Δημητρίου Λεκαράκου 

του Χρήστου, ποσού 850,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ., για ζημιά  που 

υπέστη  το με αριθμό κυκλ. ΥΚΧ-5178 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, από εργασίες του 

Τμήματος Παρκοτεχνίας στις 23-2-2021. 

 

549. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

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

 

550. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 37.200,00€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 346/07-05-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Πολιτιστικές 

Διαδρομές και Ημέρες Θάλασσας 2021). 

 

 

551. Έγκριση του 2
ου

 ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 

λυμάτων στην Ε Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 3Β/2018» 

 

552. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2344/2021, ποσού 

1026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 321/2021 απόφαση της 

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

πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για παροχή ισχύος 25kVA με αριθμό 12036672-01 στη 

θέση Μητρώου & Αθ. Μουτσοπούλου 

 

553. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1599/2021, ποσού 

750,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 298/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για τη 

δαπάνη έκδοσης και ανανέωσης ψηφιακών ταχογράφων. 

 

554. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.178,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Ηχητική και 

μικροφωνική κάλυψη για την Παγκόσμια Ημέρα ποδηλασίας με το συγκρότημα 

– κίτρινα ποδήλατα).  
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555. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.736,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Δράση για την 

Παγκόσμια Ημέρα ποδηλασίας με το συγκρότημα – κίτρινα ποδήλατα).  

 

556. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 63,12 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του 

υπαλλήλου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέας 

παροχής ύδρευσης στο Μικρολίμανο επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου 26.  

 

557. Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της μελέτης: 

«Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – 

Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο 

χώρο» προϋπολογισμού 153.022,60 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην ένωση οικονομικών φορέων 

Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ – 

ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ-ΔΙΑΚΡ, «ΦΟΡΕΑΣ ΕΕ», - Η. 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ –Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ –«ΥΛΗ-Διαχείριση και Προστασία 

Περιβάλλοντος». 

 

558. Αποδοχή της ΣΤ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

ποσού 1.433.560,78  € βάσει της απόφασης με αριθμό 43369/10-6-2021 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:ΩΣΕΛ46ΜΤΛ6-Ψ7Π). 

 

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

ανάδειξη των: α) «ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ-Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε.», β) 

«ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και γ) «ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε.», ως 

προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού: «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. 

 

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

οικονομικού φορέα «Booka Chemicals Hellas I.K.E.», ως προσωρινού αναδόχου, 

του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού 

Διαφόρων Επιφανειών και Συνθήματα TAGS», προϋπολογισμού δαπάνης 

60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

561. Έγκριση α) συµµετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο 

“BLUACT (provisional)” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT 

III (πρόσκληση Call for Proposals for Transfer Networks Second Wave) β) 

αποδοχής χρηματοδότησης του έργου “BLUACT (provisional)” από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και γ) ορισµός της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 19
ο
: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’ σχετικά με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 
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4460/25-05-2020, ΑΔΑ: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ και με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 

Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 

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. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 20
ο
:  Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης σε 

επιλεγμένες θέσεις στα πλαίσια της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκλησης 

με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα 

πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 

 

562. Έγκριση πραγματοποίησης παράθεσης μπουφέ, στο πλαίσιο των εγκαινίων του 

Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης Πειραιά του Συλλόγου το 

Χαμόγελο του Παιδιού και εξειδίκευση πίστωσης». 

 

563. 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 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., ύστερα από τη 

λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ-ΛΟΥΚΙΑ 

ΓΟΥΖΟΥΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

564. Αποδοχή της επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς 

τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) ποσού 250.787,91  € βάσει της 

απόφασης με αριθμό 44489/14-6-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΡΟ646ΜΤΛ6-Κ11). 

 

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

565. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 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 στους οικονομικούς φορείς: BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ομάδες Β – Γ – ΣΤ), ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΙΧΟΥ (ομάδα Δ), ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ Α.Ε. (ομάδα Ε). 

 

566. Έγκριση της  παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ύστερα από το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα OMSSE 

ΕΠΕ ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ, προσωρινού 

αναδόχου στον δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με α/α συστήματος 

107515, για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και 

Ιατρούς Εργασίας  για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου 

από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.650,00 € πλέον 

ΦΠΑ, για όσο χρόνο απαιτηθεί προκειμένου να εκδοθεί το  πιστοποιητικό 

δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 

103 παρ.2 του Ν. 4412/16. 


