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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

824. Έγκριση της προμήθειας  «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού έκτακτης ανάγκης 

(Φάση Ι΄) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» (σύμφωνα με το άρ. 32 παρ. 2γ και 

32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 

4782/2021) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

825. Έγκριση της προμήθειας  «Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών 

κατά του επιπολασμού 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. 

 

826. 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: «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, ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ». 

827. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην 

απόρριψη των προσφορών των συμμετεχόντων  που δεν προσκόμισαν εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής, ως απαράδεκτων, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού 

σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017- Στατική 

ενίσχυση» προϋπολογισμού 1.697.170,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 

 

828. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην 

απόρριψη των προσφορών των συμμετεχόντων που δεν προσκόμισαν εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής, ως απαράδεκτες, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης  Πειραιά», προϋπολογισμού 868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

829. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

απόρριψη των προσφορών των συμμετεχόντων που δεν προσκόμισαν εγγυητικές 

επιστολές συμμετοχής ως απαράδεκτων, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, , 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Προσαρμογή του υπάρχοντος 
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βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ. 

99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη ορόφων» 

προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

830. Αναβολή της λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 1 της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου, για τον 

διαγωνισμό με τίτλο: «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 και 

αναπομπή στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

 

831. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης “Υπηρεσία προώθησης του 

Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure και κατασκευή ενημερωτικού και 

διαφημιστικού υλικού” και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

832. Έγκριση  3
ης

 παράτασης εργασιών, για το έργο : «Εργασίες κατεδάφισης και 

λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα 

χώρο αυτών», κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι την 15/11/2021. 

833. α) 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  self test αντιγόνου για τις 

ανάγκες των τροφίμων (γυναίκες και προστατευόμενα παιδιά) του Ξενώνα 

Κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Πειραιά, στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 €   Φ.Π.Α. (0%), 

β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  

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

 

834. α) 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 Υγειονομικού Υλικού 

έκτακτης ανάγκης (Φάση Ι΄) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά 

στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισμού 

δαπάνης 98.889,30 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, β) β) Συγκρότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  αξιολόγησης 

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

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 12
ο
:α) 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 μηχανημάτων 

καθαρισμού αέρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα 

πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του επιπολασμού Covid-19» 

προϋπολογισμού δαπάνης 27.180,55 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, β) 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  

αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).   
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835. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 70,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, για την πληρωμή παραβόλου στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, με χρέωση στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου μας 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ. 


