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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

891.  Ανάδειξη των οικονομικών φορέων: BRINX AE & ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

«BLUEMED», ως προσωρινών αναδόχων του 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.  

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

892. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3055/2021, ποσού 

1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε  σύμφωνα µε τη με αρ. 193/2021 απόφαση 

της Ο.Ε στο όνομα της υπαλλήλου μας ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ και 

αφορά έξοδα κτηματολογίου για τις νομικές ενέργειες στο πλαίσιο διεκδίκησης 

του κτήματος στο Σχιστό.   

 

893. Έγκριση δημοσίευσης πέντε ολοσέλιδων καταχωρήσεων του Δήμου σε περιοδικό 

ευρείας κυκλοφορίας, για την προβολή των δράσεων και της φιλοσοφίας του 

Δήμου Πειραιά στον αθλητισμό και ειδικά στο δρομικό κίνημα με σκοπό την 

τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

894. Έγκριση  του 2
ου

 ΑΠΕ του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, 

ΑΑΕ 4/2019». 

 

895. Ακύρωση ή μη της 598/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική με 

την τροποποίηση της 372/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

στην «Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», 

προϋπολογισμού δαπάνης 69.841,50 πλέον ΦΠΑ, ως προς το με α/α 6 

αποφασιστικό της, σχετικά με τις Ομάδες Α΄ (Πλάτεα Προϊόντα) και Β΄ (Επιμήκη 

Προϊόντα)». 

 

896. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 496,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 545/15-2-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Ηχητική κάλυψη 

και προβολέας φωτισμού στο πάρκο Δηλαβέρη). 

 

897. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 129,95 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-1-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια 

στεφάνων). 

 

898. Έγκριση πραγματοποίησης δύο Παγκοσμίων Ημερών: α) Παγκόσμια Ημέρα του 

Παιδιού που θα εορτασθεί στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021 και β) Διεθνής Ημέρα 

Ανθρώπινης Αλληλεγγύης που θα εορτασθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

899. Μη άσκηση  έφεσης κατά της με αρ. Α 2296/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 6
ο
 Τριμελές). 

 

900. Μη ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την αγωγή της 

εταιρείας «ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Ε.Π.Ε., ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», κατά του Δήμου μας, που αφορά τη με αρ. ΠΟΕ 
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217/1-10-2021 Πράξη της Προέδρου του Γ’ Τμήματος Συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

901. Έγκριση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς από την με 

αρ. κατ. ΑΓ 160/10-6-2021 αγωγή της εταιρείας «SERAFEIM LABORATORIES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Ι.Π.Ε.», κατά 

του Δήμου μας, που αφορά τη με αρ. ΠΟΕ 180/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

Εξουσιοδότηση και νομιμοποίηση της δικηγόρου του Δήμου Πειραιά κας Τέρψης 

Κοκκινάκη να υπογράψει τα σχετικά πρακτικά – έγγραφα που αφορούν την 

προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

902. Έγκριση της υποβολής  λογαριασμού εσόδων εξόδων μηνός  Δεκεμβρίου  έτους 

2020. 

 

903. Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης 

ταξιδιωτικών πρακτόρων στον Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

904. Αποδοχή Ι΄ κατανομής από Κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 

1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 73184/8-10-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

6ΤΣΣ46ΜΤΛ6-ΥΟΧ). 

 

905. 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 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., ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

 

906. 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 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%), στον οικονομικό 

φορέα ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚ.   ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 

 

907. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών 

απευθείας αναθέσεων. 

 

908. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και 

υπηρεσιών όλων των διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων. 

 

909. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Ενστάσεων προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων 

συμβάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, β) Ενστάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων μέχρι του ποσού των 60.000,00 € 

πλέον ΦΠΑ. 
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910. Έγκριση της προώθησης, προβολής και πραγματοποίησης των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2021, που θα πραγματοποιηθούν στις 

πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

911. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., να εξηγήσει εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που 

προτείνει στην προσφορά του, σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με 

τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά», 

προϋπολογισμού 868.528,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

912. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα ANEGERSIS CONSTRUCTION ΜΟΝ. 

ΕΠΕ, να εξηγήσει εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά 

του, σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «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.. 

 

913. Να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & 

ΣΙΑ ΕΕ, β) LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. και γ) ΣΤΗΡΙΞΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., να εξηγήσουν εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 

«Προσαρμογή του υπάρχοντος 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. 

 

914. Να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς α) ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟ, β) ΑΦΟΙ 

ΔΙΓΩΝΗ ΟΕ και γ) ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ να εξηγήσουν εγγράφως, την τιμή 

ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, σχετικά με τη δυνατότητα 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» 

προϋπολογισμού 322.300,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 

 

915. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.100 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

20.7134.35 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της μόνιμης υπαλλήλου μας Φραγκούλη Αικατερίνης, για την έκδοση και 

ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων.  

 


