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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

636. Έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1
ου

 ΑΠΕ), του 

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019». 

 

637. Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του φανερού προφορικού 

δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά άχρηστα υλικά (scrap) και 

ειδικότερα στην εκποίηση 5.000 φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων παλαιού 

τύπου, συνολικού βάρους 20 τόνων, που φυλάσσονται, στην αποθήκη του Δήμου 

στο Σχιστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,  που διεξήχθη στις 13-7-

2021, στην εταιρεία TIRE SOLUTION ΜΟΝ. ΕΠΕ.. 

 

638. Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) κατεστραμμένων, 

μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 

lt, εκτιμώμενου βάρους 75 kg έκαστος που φυλάσσονται επί της οδού Ρετσίνα 45-47, 

καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που 

διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ. 

 

639. Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων πενήντα (450) πράσινων 

πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 240 lt, εκτιμώμενου βάρους 10 κιλών έκαστος, 

που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης 

Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία 

ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

 

640. Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων 

πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας  

1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη 

Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης 

καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που 

διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ. 

 

641. Κατακύρωση 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, στον οικονομικό 

φορέα «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ».. 

 

642. Κατακύρωση του ανοικτού 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 ή ΕΞΥΠΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 100.650,00 € πλέον 

ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, στην εταιρεία OMSSE ΕΠΕ ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
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643. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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, μόνο ως προς την ομάδα Β΄, 

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

στον οικονομικό φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ. 

 

644. Έγκριση του συνημμένου σχεδίου της 2
ης

 τροποποίησης της απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία 

Μηχανισμού Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5044800 της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του 

Πειραιά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και εξουσιοδότηση 

του νόμιμου εκπροσώπου Δημάρχου Ιωάννη Μώραλη για την υπογραφή της 

ανωτέρω απόφασης. 

 

645. Έγκριση του τέταρτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4
ου

 ΑΠΕ), για το 

έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».  

 

646. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 34 ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ». 

  

647. Έγκριση της 2
ης

 παράτασης για το έργο: «Εργασίες κατεδάφισης και λήψης 

μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο 

αυτών». 

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

648. Έγκριση της προμήθειας  «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Φάση Θ΄) 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. 

 

649. Έγκριση πραγματοποίησης της έκθεσης με θέμα «My  Piraeus» που θα 

πραγματοποιηθεί από 17 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021 στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Πειραιώς και εξειδίκευση πίστωσης». 

 

650. Έγκριση πραγματοποίησης που αφορά στην αγορά 340 αντιτύπων ξενόγλωσσου 

βιβλίου (στην αγγλική γλώσσα) με  θέμα «Το Εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά » και εξειδίκευση πίστωσης». 

 

651. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έως 

23-7-2021, ύστερα από το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα «Booka 

Chemicals Hellas I.K.E.», προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης 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. 
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652. Αποδοχή τη κατανομής ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 4
η
 έως και 6

η
 μηνιαία κατανομή 

συνολικού ποσού ύψους 258.322,50 € βάσει της απόφασης µε αρ. 53550/16-7-2021 

του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6ΝΕ746ΜΤΛ6-ΕΝΒ). 

 

653. Αποδοχή  Ζ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού 

ύψους 1.433.560,78€ βάσει της απόφασης µε αρ. 53556/16-7-2021 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:63ΕΕ46ΜΤΛ6-ΓΦΔ). 

 

654. Λήψη απόφασης για την Ανάκτηση Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 7.912,91 

ευρώ, στο πλαίσιο της Πράξης  «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης 

του Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5044800. 

 

655. Λήψη απόφασης για την Ανάκτηση Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 13.868,25 

ευρώ, στο πλαίσιο της Πράξης <<Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, 

Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο 

Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά>> με κωδικό ΟΠΣ 5047883. 

 

656. Λήψη απόφασης για την Ανάκτηση Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 6.480,00 

ευρώ, στο πλαίσιο της Πράξης <«Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 

2020 του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ  5054015. 

 

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

του οικονομικού φορέα Ένωση ΕΛΚΕ / ΚΕΠΠ- ΓΝΩΣΗ ΙΚΕ, ως προσωρινού 

αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και 

Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά», 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.090.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(1.685.483,87 € πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

658. Λήψη Απόφασης για την Ανάκτηση Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 18.845,79 

ευρώ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000950. 

 

659. Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το  άρθρο  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 υγειονομικού υλικού Φάση Θ΄ για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών  κατά του Covid-19» 

προϋπολογισμού δαπάνης 92.834,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 


