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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1057. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον 

ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα BRINX AE, ως προς την Ομάδα Α΄ (Γάντια). 

 

1058. Ακύρωση των υπ΄ αριθμ 1005/16-11-2021 και  1028/25-11-2021 αποφάσεων της 

Ο.Ε που αφορούν την έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης καθώς και 

την έκδοση εντάλματος προπληρωμής αντίστοιχα, στο όνομα του υπαλλήλου 

Θεόδωρου Παπαχρυσάνθου, για την μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου 

Αντριάνας Ζαρακέλη στην εκδήλωση “Celebrate Light:10 years of Amsterdam 

Light Festival”, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, από 4 έως 6 Δεκεμβρίου 2021», 

γιατί λόγω της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας Covid-19 και 

των νέων εκτάκτων περιοριστικών μέτρων στη χώρα προορισμού, το ταξίδι δεν 

πραγματοποιήθηκε την παραπάνω χρονική περίοδο. 

 

1059. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ.  5719/2021 ποσού 

8.541,54 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  

οικονομικού  έτους  2021,  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  μας  ΑΝΘΗΣ 

ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ,  για  την προπληρωμή νέας παροχής (12036907-01) ηλεκτρικής 

ενέργειας στην θέση Πλατεία Αλεξάνδρας που θα εξυπηρετεί Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις του Δήμου. 

 

1060. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

του οικονομικού φορέα ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ως 

προσωρινού αναδόχου του 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 

 

1061.   Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου, του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την 

εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους 

δημότες και κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής των 

Χριστουγέννων του 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 53.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

(13%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1062. Έγκριση της μείωσης του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έως 50% 

σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α62/17-04-2021) για τη χρονική 

περίοδο από 3-5-2021 έως 31-12-2021 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν 

δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου για κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα, 

σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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1063. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 374,55 € στον υπόχρεο  

με κωδικό Δημότη 8158543 το οποίο κατέβαλε για τη σύνδεση του ακινήτου επί 

της οδού Αναξαγόρα 7 με αγωγό αποχέτευσης. 

 

1064. Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Χούτα Πέτρου του 

Λαζάρ, σχετικά με αποζημίωση της μηχανής του MOTO PIAGGIO MEDLEY 

150  με αρ. κυκλ. ΟΧΖ-315, εξαιτίας παράσυρσης κλαδεμένου τμήματος ενός 

δέντρου και των φυλλωμάτων του κλάδου με αποτέλεσμα την δημιουργία 

εκδορών και όχι βαθουλωμάτων στο μηχανάκι. 

 

1065. Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αρ. κατ. ΑΓ 

332/22-10-2021 αγωγή του της εταιρείας «ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«PRODUCTION CELESTIAL ΜΟΝ. ΙΚΕ»  κατά του Δήμου μας. 

 

1066. Διαγραφή οφειλής ποσού 234,78 € για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 23561 που 

αντιστοιχεί σε άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων διότι έχει εξοφληθεί. 

 

1067. Μη άσκηση έφεσης κατά της 1968/2021 Απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική Διαδικασία). 

 

1068. 2
η
  Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

«ΚΟ.Δ.Ε.Π.», έτους 2021. 

 

1069. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αστική 

Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά». 

 

1070. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων Α.Α.Ε. 4/20217». 

 

1071. Έγκριση γενομένης δαπάνης που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 831/30-09-

2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Πειραιά (Υπηρεσίες προώθησης του 

Ευρωπαϊκού Έργου Be Secure Feel Secure και κατασκευή ενημερωτικού και 

διαφημιστικού υλικού). 

 

1072. 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: «Συντήρηση, υποστήριξη 

και ανανέωση των αδειών χρήσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Δημοσίων Συμβάσεων- PublicPro», προϋπολογισμού 21.600,00  € πλέον Φ.Π.Α., 

στην εταιρεία «PUBLICSOFT Ι.Κ.Ε.». 

 

1073. Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Ανακαίνιση Τουαλετών Σχολικών Κτιρίων» προϋπολογισμού  322.300,00 

€  πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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1074. Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, 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. 

 

1075. Έγκριση  του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 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. 

 

1076. 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 διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Δαπέδων 

Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές» προϋπολογισμού 362.891,00 € πλέον ΦΠΑ 

(449.984,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

1077. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 

00.6711.01 του ποσού των 335.146,52 € (τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν 

σαράντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά), που κατανέμεται ως Δ΄ τακτική 

επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την παρακράτηση του 

ποσού των 20.000 € (είκοσι χιλιάδων ευρώ) από την Ταμειακή Υπηρεσία για την 

κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών. 

 

1078. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 

00.6711.01 του ποσού των 83.786,63 € (ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα 

έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά), ως συμπληρωματική κατανομή έτους 2021, στις 

Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μον άδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων με προτεραιότητα στη θέρμανση των σχολείων. 

 

1079. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής 

ποσού 1.200 € (χιλίων διακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

917/29-10-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 

15.6422.04 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2021, στο 

όνομα της Ευαγγελίας Μπαφούνη, μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά, η οποία 

συμμετείχε στο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, 

που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη και έγκριση 

γενόμενης ποσού 286  € (διακόσια ογδόντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσής της. 
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1080. Επικαιροποίηση του σχεδίου προβολής του Κέντρου Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά και αλλαγή α) της  2η Ημερίδας η οποία 

ήταν να πραγματοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2021 θα μεταφερθεί για εντός 

του 2022 και β) της διοργάνωσης των δυο (2) Αναπτυξιακών Συνεδρίων τα οποία 

ήταν να πραγματοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2021 και έως τον Απρίλιο του 

2022 θα μεταφερθούν για το 1ο τετράμηνο του 2022 και έως τον Απρίλιο του 

2023 αντίστοιχα. 

 

1081.  Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 

για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Βιολογικός 

καθαρισμός & απολύμανση των οχημάτων του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 

597.104,64 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 


