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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
763.

Έγκριση 2ης τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά, με χρόνο ολοκλήρωσης την
31/12/2021.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

764.

Αποδοχή καταβολής μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών που
μεταφέρθηκαν σε αυτούς, ύψους 312.448,74 € βάσει της απόφασης µε αρ.
62909/27-8-2021του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6ΘΕΥ46ΜΤΛ6-1ΑΤ).

765.

Αποδοχή της κάλυψης δαπανών σίτισης των μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας κατά την σχολική περίοδο
2020- 2021, ύψους 43.107,24 € βάσει της απόφασης µε αρ. 62886/26-8-2021του
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ε6ΛΘ46ΜΤΛ6-6Η4).

766.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 670,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, για την εξόφληση της δαπάνης
εγκατάστασης της νέας παροχής ύδρευσης στο Μικρολίμανο επί της Ακτής
Κουμουνδούρου 26, με χρέωση στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

767.

Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής της 3ης ημερίδας του Κέντρου
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη κόστους 2.260,00 €
πλέον ΦΠΑ που αφορούν στο παραδοτέο ΠΠΒ 8_3 της σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Planet Α.Ε. με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».

768.

Ακύρωση της με αριθ. 620/2021 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

769.

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 1512-2021.

770.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 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 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
στους οικονομικούς φορείς :α) ΦΥΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε
(Ομάδες 1,5,6,7), β) ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Ομάδα 2) και γ) ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ο.Ε ( Ομάδες 3,4,8).
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771.

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 συστημάτων καθαρισμού αέρα για τα ΜΜΜ του
Δήμου Πειραιά» ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
Κορωνοϊού (Covid-19), προϋπολογισμού δαπάνης 18.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία
«LEDit LTD ΛΕΝΤΙΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

772.

Ακύρωση της με αριθ. 682/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Κυκλοφοριακή Μελέτη στη
Περιοχή του Λόφου Βώκου» προϋπολογισμού δαπάνης 65.005,34 € με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

773.

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 υπηρεσία με τίτλο: «Ψεκασμός - καταπολέμηση των
Ασιατικών κουνουπιών Τίγρης (Aedes Stegomyia albopictus) και των
κουνουπιών του Νείλου (Culex Pipiens), των προνυμφών και των τέλειων
εντόμων εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης
33.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

774.

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την συνέχιση της σίτισης των
μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Πειραιά και κατά το σχολικού
έτος 2021-2022, μέχρι την ανακήρυξη του μειοδότη του νέου διαγωνισμού.

775.

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 υπηρεσία
με τίτλο: «Αντιμετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης- Έλεγχος της
ποιότητας του νερού των σιντριβανιών για τυχόν ανίχνευση Λεγεωνέλλας
(Legionella spp) καθώς και ενεργειών καταπολέμησής της σε περίπτωση
ανίχνευσης εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης
14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε.».

776.

Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 5.381,60 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 520/24-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παροχή
υπηρεσιών προβολής, επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων για το έργο
Europe Direct).

777.

Έγκριση βράβευσης επιτυχόντων μαθητών των Λυκείων της πόλης μας για την
εισαγωγή τους το έτος 2021 στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της Χώρας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 15.6474.05
«Έξοδα δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης», για
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προμήθεια αναμνηστικών µεταλλίων για τις ανάγκες κάλυψης της βράβευσης
των μαθητών.
778.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4069/2021, ποσού
35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 724/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την
πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.

779.

Ακύρωση επιπλέον βεβαιωμένων ποσών εκ μισθωμάτων επαγγελματικών
μισθώσεων Δημοτικών καταστημάτων με βάση μεταγενέστερη ορισθείσα εκ
νομίμων διατάξεων μείωση λόγω Covid-19 για περίοδο μηνών Ιουνίου και
Ιουλίου 2021, για συμψηφισμό με οφειλές των υπόχρεων μισθωτών.

780.

Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 242/2021 Διαταγής Πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Πειραιά.

781.

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του
καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του «Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη».

782.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του 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 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στον οικονομικό φορέα «ΔΡΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.»

783.

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
Ακτής Κουμουνδούρου.

784.

Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμίας «DEVELCO
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «DEVELCO M.A.E.» αναφορικά με τη διάθεση
στρωμάτων και υποστρωμάτων στον Δήμο Ευβοίας σχετικά με τις πυρκαγιές του
Αυγούστου 2021 αξίας 3.000 ευρώ.

785.

α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ
και 32 Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, παρ. 3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως
τροποποιήθηκε 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 και
ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Πειραιά, εν όψει των μέτρων για την
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
Κορωνοϊού (COVID-19)» προϋπολογισμού δαπάνης 410.400,00 € πλέον ΦΠΑ
και β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη του αιτήματος της EEO GROUP Εταιρείας Συμβούλων για
την λήψη προκαταβολής χρηματοδότησης δαπανών που απορρέουν κατά την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων αναφορικά με το έργο: «Ανάπτυξη
Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των
Ωφελουμένων στο Δήμο Πειραιά» (με σχετική εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης)
786.

Έγκριση όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος
της Ιωννιδείου Σχολής επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και Δραγάτση.

787.

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης: α) του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
και β) της απόφασης ένταξης για το έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου
Δήμου Πειραιά», το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 με
MIS 5047186.
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