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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: 

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 194.939,90 € 

πλέον ΦΠΑ (241.725,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

837. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά τον εορτασμό της Εθνικής 

Επετείου 28
ης

 Οκτωβρίου 1940 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

838. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, για 

την εξαιρετικά άμεση παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κάδων 

(απορριμμάτων, βιοαποβλήτων, ανακύκλωσης) των Κοινοτήτων του Δήμου 

Πειραιά εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 

Κορωνοϊού (COVID-19). 

 

839. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, 

του αστυνομικού του και μονομελούς αντιπροσωπείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

από 13 έως 16 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ετήσιο 

Συνέδριο της ΚΕΔΕ και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

840. Ακύρωση της με αριθ. 825/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε η  «Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά 

του επιπολασμού Covid-19» (σύμφωνα με το αρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδικεύτηκε η πίστωση. 

 

841. Έγκριση της χορήγησης παράτασης δέκα επτά ημερολογιακών ημερών της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 25 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 και αντίστοιχα της μετάθεσης της ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών για την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, 

στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων Κολωνακίων», προϋπολογισμού  120.216,00 € 

πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό της υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

842. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2021. 

 

843. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 

του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2021 στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρμπου, για τη  μετάβαση 3 υπαλλήλων για 

τη συμμετοχή στο Security, Democracy & Cities Conference, στα πλαίσια του 

έργου ‘Be Secure Feel Secure (UIA)’, στη Νίκαια της Γαλλίας, από 19 έως 23 

Οκτωβρίου 2021.  
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844. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.992,80€ συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 430/28-5-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (γιορτή 

λουλουδιών). 

 

845. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 3177/2021, ποσού 

3.956,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.17 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021 που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 635/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ, για την 

μετάβαση δύο ατόμων στο Ελσίνκι Φιλανδίας από 23/7 έως 28/7 για συμμετοχή 

στην τέταρτη κατά σειρά συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος MIVA. 

 

846. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4323/2021, ποσού 

670,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021 που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 766/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., για την εξόφληση της δαπάνης εγκατάστασης της νέας παροχής ύδρευσης 

στο Μικρολίμανο επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου 26, στο όνομα του μόνιμου 

υπαλλήλου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. 

 

847. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

«Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά», ΟΠΣ 5044797 στο πλαίσιο της Πράξης: 

«Αξιοποίηση και Ψηφιακή – Διαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των 

Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε εν ενιαίο και σύγχρονο 

Πολιτιστικό, Δημιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 . 

 

848. Μείωση του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έως 50%, σύμφωνα με το 

άρθρο 60 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17-04-2021) για τρία καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με κωδικούς συναλλασσομένων 23802, 827781 και 

802558, για τη χρονική περίοδο από 3-5-2021 έως 31-12-2021. 

 

849. Διαγραφή  επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

582.070,01 € μετά τη ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/17.   

 

850. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 12.340,49 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

851. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 2.981,64 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

852. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 26.516,69  € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

853. Άσκηση τριτανακοπής κατά της υπ’ αρ. 105/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Πειραιά. 

 

854. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ.  4127/2021, ποσού 

2.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κας 

Ειρήνης Ιωάννου, που εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με αρ. 762/2021 απόφαση της 

Ο.Ε., για τη μετάβαση αεροπορικώς πενταμελούς αντιπροσωπείας στο Δήμο 
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Χανίων στις 09-09-2021, προκειμένου να παραστούν στη νεκρώσιμη ακολουθία 

και ταφή του Μίκη Θεοδωράκη. 

 

 855. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 3913/2021, ποσού 

1.050,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με αρ. 740/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο 

όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Ουρανίας Μιχαλόλια, για τη 

μετάβαση  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 02-09-2021  για την Ημέρα της Πόλης της Οδησσού της 

Ουκρανίας 

 

856. Έγκριση  γενομένης δαπάνης ποσού 2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. α/α 545/15-02-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

857. Έγκριση  της τροποποίησης του χρόνου διεξαγωγής της 1
ης

 ημερίδας του 

Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και του 1
ου

 Συνεδρίου Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινοπραξίας για 

το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΚΣΕ του Δήμου Πειραιά για την 

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας 

(ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά». 

 

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

απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα που δεν προσκόμισε εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής ως απαράδεκτης, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία 

του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας εκπαίδευσης)» προϋπολογισμού 806.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ (999.440,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

859.  Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓ,ΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑς ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 

8/2012». 

 

860. Έγκριση του Πρακτικού  Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

στον οικονομικό φορέα «NEXUS CONSTRUCTION Ε.Ε», του ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το έργο με 

τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές 

Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3/2019, προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

 


