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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1121. Αποδοχή της Δωρεάς στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων δράσεων του Δήμου 

Πειραιά, η οποία αφορά σε δυο (2) δωροεπιταγές αξίας 250 ευρώ έκαστη, εκ 

μέρους του καταστήματος ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. 

 

1122. Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και Πεπραγμένων  οικονομικού έτους 2020 

του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου 

Πειραιά. 

 

1123. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις Ν. 4782/2021 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών για την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων», προϋπολογισμού 37.078,98 συμπ/νου 

ΦΠΑ., στην εταιρεία Harvest Εμπορική – Γενικό Εμπόριο. 

 

1124. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προφορών 

για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την 

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

του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» 

προϋπολογισμού  888.435,93 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1125. Αλλαγή του Υπευθύνου έργου, στην Πράξη «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές 

Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074509  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020». 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1126. Έγκριση γενομένης δαπάνης 28,25 €  που αφορά σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 

60/15-1-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Ανθοστολισμοί Εκκλησιών 

& Κοινωνικών Εκδηλώσεων). 

 

1127. Τροποποίηση της με αρ. 908/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που 

αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Προμηθειών και Υπηρεσιών όλων των διαγωνισμών και των Απευθείας 

Αναθέσεων, λόγω αντικατάστασης μέλους της αντίστοιχης Επιτροπής της Δ/νσης 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

1128. Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης για την ασφάλιση των οχημάτων της 

πρώην ΔΕΠΕΠ που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο και ενός μηχανήματος έργου 

(αποφρακτικού) που αποκτήθηκε από το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αρ. 

πρωτ. 60134/30-12-2020 σύμβασης. 

 

1129. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή 

μέχρι 1/4/2022, λόγω εκτέλεσης επιπλέον εργασιών και λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών.  
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1130. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 

της 17957/26-05-2015 απόφασης καταλογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και 

άδεια παράστασης κατά την δικάσιμό της.  

 

1131. Έγκριση του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την διενέργεια αρχαιολογικών 

ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο της Πράξης, «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 5047186. 

 

1132. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης και ομώνυμου Υποέργου 

με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβασίμων θαλάσσιων 

προορισμών Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022177 που είναι 

ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 και τον ορισμό 

νέας ημερομηνίας πέρατος από 31/12/2021 σε 30/04/2022.  

 

1133. Αποδέσμευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία Κέντρου 

Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

1134. Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 104022/26-11-2021 επιστολής του ΤΠΔ σχετικά 

με την Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, για έργο 

ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του. 

  

1135. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με 

τίτλο “International Urban and Regional Cooperation (IURC)”, Β) Αποδοχή 

χρηματοδότησης προγράμματος IURC από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γ) 

Ορισμός της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πράσινου και της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης ως Διευθυνουσών Υπηρεσιών για 

την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος και Δ) Ορισμός της Διεύθυνσης 

Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ως  υπεύθυνης για 

το συντονισμό. 

 

1136. Αλλαγή του Υπεύθυνου Έργου στην Πράξη «Μηχανισμός Διαχείρισης 

Προορισμού της Πόλης του Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5044800 που 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου 

Πειραιά από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020». 

  

1137. Έγκριση διευκρινιστικής συμπλήρωσης της σύμβασης Μίσθωσης Έργου της 

Τζώρτζη Νερατζιάς με α.π. 17651/1121/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΝΗΩΞΥ-Λ15) για την 

υλοποίηση της Β΄ Φάσης του Έργου ‘proGIreg’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “HORIZON 2020”, χωρίς μεταβολή του ποσού αμοιβής και 

σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου (SEP210442829). 

 

1138. Έγκριση του λογαριασμού εσόδων -  εξόδων μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2021. 

 

1139. Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά 

«ΚΟΔΕΠ». 

 

1140. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟΔΕΠ»  έτους 2022. 
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1141. Έγκριση 3
ης

 Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Υπηρεσίας «Σχέδιο Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Πειραιά» έως 31/03/2022. 

 

1142. Ακύρωση της με αρ. 936/5-11-2021 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορούσε την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στην απόρριψη προσφοράς συμμετέχοντα, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής του, στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων 

Κολωνακίων», προϋπολογισμού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

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

 

1143. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΚΡΕ ΑΕ», 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 προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ταϊστρών- 

Ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του 

Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

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

 

1144. α) Συμμόρφωση με την αριθ. 1772/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών), η οποία ακυρώνει την με αρ. 811/2021 (Ορθή) 

προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε, περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση 

του έργου: «Αναβάθμιση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP 

MACHINA» προϋπολογισμού δαπάνης 290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) απόρριψη των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα που είχε αναδειχθεί  

προσωρινός ανάδοχος και γ) ανάδειξη ως Προσωρινoύ Αναδόχου του ως άνω 

διαγωνισμού του αμέσως επόμενου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα.  

 

1145. Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος και στοχευμένες αλλαγές παρεμβάσεων της 

Πράξης: «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» στα 

πλαίσια της δράσης ΄΄ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ΄΄ με κωδικό MIS 

5034835. 

 

1146. Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης, ποσού 74.400,00 ευρώ που 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 

εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στo πλαίσιo του 
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Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021. 

 

1147. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για 

την ανάδειξη αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια χαρτιού 

πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου των ετών 2021-2023», προϋπολογισμού δαπάνης 91.800,00 

€ πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

1148. Α)Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Cities 

powered by sun. Unlock the solar potential of Burgas and Piraeus (Solar Cities)” 

που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα EUKI, Β) αποδοχή χρηματοδότησης 

του έργου Cities powered by sun από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γ) 

ορισµός της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων ως 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 

1149. Μη άσκηση έφεσης κατά της με αρ. Α2891/2021 Απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 3
ο
 Μονομελές). 

 

1150.  Ανάκληση της 108/2021 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης της Ο.Ε., κατά το μέρος 

που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Ομάδας Α΄ του διαγωνισμού 

για την  για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαμοι Οχημάτων & 

Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α. και ανάδειξη 

του οικονομικού φορέα  «Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προσωρινού αναδόχου της ως 

άνω ΟΜΑΔΑΣ. 

 

1151. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής 

ποσού 20,00 € (είκοσι ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1014/25-11-

2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της 

μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Μαρίας Μαριόλη, για την πληρωμή στο 

Τεχν. Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικού τέλους ( e-Άδεια ) για την 

έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορά υλοτόμηση ενός (1) 

δένδρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά. 

 

1152. Έγκριση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του 

Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2022. 

 

1153. Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου. 

 

1154. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού  



Κατάσταση θεμάτων της  54
ης 

 με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  (22-12-2021) 

 

 5

888.435,93 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 


