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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

714.  Ακύρωση της με αριθ. 696/ 27-7-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: 

«Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

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

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής κατά ομάδες ειδών ή για το σύνολο των 
προσφερομένων ομάδων ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: 

«Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

716. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5
ης

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021. 

 

717. Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά 

και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.» για την υλοποίηση του Έργου «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Πειραιά για 

την εκπόνηση τεχνικών μελετών». 

718. Έγκριση της παράτασης του έργου: «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης 
Εξαιρετικά Επειγούσης Φύσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε 1/2019», 

κατά τέσσερις (4 ) μήνες, δηλαδή έως 28-01-2022. 

 

719. Έγκριση της παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης: «Μελέτες 
ωρίμανσης των έργων στο πλαίσιο της Πράξης ¨Πλαίσιο Παρεμβάσεων για την 
ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε τμήμα του 

παραδοσιακού εμπορικού κέντρου του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της δράσης 
Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου¨», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 13-11-2021. 

 

720. Έγκριση της παράτασης του χρόνου περιόδου εργασιών της σύμβασης 
παραχώρησης Ε.Κ. Πειραιά, κατά δώδεκα (12) μήνες. 

 

 721. Έγκριση της παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθμιση 

Παραλιακού Μετώπου, στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012», κατά δύο (2) μήνες, 
δηλαδή έως 31-10-2021. 

 

722. Έγκριση της παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και 
Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α/Α 1/2019», κατά 

τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 01-01-2022. 

  

723. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 113,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια 

στεφάνων). 
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724. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μονίμου 

υπαλλήλου μας ΧΖΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωμή 

ταχυδρομικών τελών. 
 

725. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής, ποσού 1026,73 € σε βάρος του 

Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύμφωνα µε την 350/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα της 
υπαλλήλου μας ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, για 

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

Σκλαβούνου. 

 

726. Αποδοχή αιτήματος οφειλέτη με κωδικό 798879, για ένταξη των οφειλών του, 

συνολικού ποσού 71.392,83 € στη ρύθμιση των άρθρων 165 - 172 του Ν. 

4764/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

727. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το 2
ο
 τρίμηνο  

 

728. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη της 
εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, Γενική Κλινική Πέτρου ΜΠΕΖΟΥ- 

Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης»  ως προσωρινής αναδόχου του διεθνούς 
ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας- τιμής, 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 στην  

 

729. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

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

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας αποκλειστικών 
δικαιωμάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση σύμβασης 
υποστήριξης - ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των 
υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά έτους 2021-2022», προϋπολογισμού δαπάνης 
31.282,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία «SINGULARLOGIC Α.Ε.».  

 

730.  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για 

Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών) του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  

88.698,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

731. 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 εκτέλεση 

της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών) 
του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  88.698,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

732. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ταϊστρών- 
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Ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του 

Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

733. 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 εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών καθώς και ξηράς 
τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πειραιά», 

προϋπολογισμού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

734. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο 

διαγωνισμό, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων 
Κολωνακίων», προϋπολογισμού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

735. 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 εκτέλεση 

της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων Κολωνακίων», 

προϋπολογισμού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

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

επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την προμήθεια  « 

Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών ομάδα Α» λόγω κήρυξης αγόνου του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού ως προς την ομάδα Α (αποφ.Ο.Ε. 616/2021), 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

737. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ευφυής 
ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, 

την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών 
αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» ΟΠΣ 5041957, στο πλαίσιο  της Πράξης 
«Αξιοποίηση και Ψηφιακή- Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των 
Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο 

Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. ΟΠΣ 5045546 στο πλαίσιο της Πράξης   
«Ανάπτυξη ‘ευφυών’ υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών 
και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες, την ηλεκτρονική Δημοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις 
Εταιρικές Σχέσεις και τον ‘Μηχανισμό Διακυβέρνησης' της ΟΧΕ» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

 

738. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης 461,50  € λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των 
οχημάτων, τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους 
ιδιοκτήτες ή μισθωτές. 
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739. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς του Δημάρχου 

Πειραιά Ιωάννη Π. Μώραλη, στην αδελφοποιημένη πόλη της  Οδησσού της 
Ουκρανίας από 01-09-2021 έως 03-09-2021, προκειμένου να συμμετάσχει στις 
εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 02-09-2019  για την 
Ημέρα της Πόλης της Οδησσού. 

 

740 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.050,00€ σε βάρος του Κ.Α.00.6421 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα  της  μόνιμου  

υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά Ουρανίας Μιχαλόλια, για τη μετάβασή  

αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά Ιωάννη Π. Μώραλη, στην αδελφοποιημένη 

πόλη της  Οδησσού της Ουκρανίας, από 01-09-2021 έως 03-09-2021, προκειμένου 

να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 02-

09-2019  για την Ημέρα της Πόλης της Οδησσού της Ουκρανίας». 

 

741. Έγκριση του  Πρακτικού No 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση, 

του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και ανάδειξη 

αναδόχου 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στην εταιρεία «ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ». 

 

742. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής, ποσού 63,12 € σε βάρος του 

Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύμφωνα µε την 556/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνομα του 

υπαλλήλου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέας 
παροχής ύδρευσης στο Μικρολίμανο, επί της Ακτής Κουμουνδούρου 26. 

 

743. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

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

Διαφόρων Επιφανειών και Συνθήματα TAGS», προϋπολογισμού δαπάνης 
60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Booka Chemicals Hellas 

I.K.E.». 

 

744. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041839 που είναι 
ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 

2014-2020). 

 

745.  α) Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου 

Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 4559/28-06-2021 

και τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 και 
δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 
υποβαλλόμενης πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί β) κάλυψη από ίδιους 
πόρους του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της 
υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για την υποβολή του 
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αιτήματος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το 

σκοπό αυτό και δ) Ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας 


