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ΘΕΤΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

59. Άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. Α 2971/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2
ο
 Μονομελές). 

 

60. Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 την εκτέλεση της σύμβασης: «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, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΥΤΟΥ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΚΡΕ ΑΕ». 

 

61. Τροποποίηση της 52/27-1-2022 προηγούμενης απόφασης, που αφορά στην αποδέσμευση 

/ μείωση της αξίας των εγγυητικών επιστολών  προκαταβολής της  σύμβασης για την 

υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου 

Πειραιά» ως προς το ποσό, το οποίο διαμορφώνεται σε 274.784,45 € (τηρούμενο ποσό: 

378.912,72 €), σύμφωνα με το με αρ. 5546/οικ. 127/7-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης 
Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης - Τμήμα Επιχειρηματικότητας  Γαλάζιας 
Ανάπτυξης & Ναυτιλίας, αντί του αρχικού 162.400,97 € (τηρούμενο ποσό: 491.456,20 €). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

62. Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την πληρωμή επιλέξιμης δαπάνης συνολικού ύψους 
1.155.434,02 ευρώ με ιδίους πόρους της Πράξης «Κέντρο Στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 5050830 η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020,  

κατόπιν της ήδη προηγηθείσας διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

 

63. Έκδοση σύμφωνης γνώμης σύμφωνης γνώμης για την πληρωμή επιλέξιμης δαπάνης 
συνολικού ύψους 786.532,00 με ιδίους πόρους της Πράξης «Δράσεις προώθησης της 
επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5062147 η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  «ΕΣΠΑ 2014-2020», 

κατόπιν της ήδη προηγηθείσας διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.  

 

64. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 281,14 ευρώ που αντιστοιχεί σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

λόγω μη αποστολής ταμειακής ειδοποίησης 
 

65. Αποδοχή της Α΄ κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων, ποσού 335.650,00 € βάσει της απόφασης 3699/20-1-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0). 
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66. Αποδοχή της κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις 
σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2021- 2022, ποσού 688.446,00 € βάσει 
της απόφασης 4643/27-1-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ). 

  

67. Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας αναμνηστικών δώρων για την κάλυψη 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το Δήμο 

Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του Δημάρχου στο εσωτερικό και 
εξωτερικό για το έτος 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

68. Έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας και διανομής Μέσων Ατομικής 
Προστασίας και ενημερωτικού υλικού του έναντι του Covid -19 στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους κατοίκους του Δήμου 

Πειραιά στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης του Δήμου κατά της πανδημίας (σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4782/2021)  και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

69. Έγκριση της πραγματοποίησης των Παγκοσμίων Ημερών για το έτος 2022 και 
εξειδίκευση πίστωσης. 

 

70. Έγκριση γενομένης δαπάνης 2.480,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 898/22-10-2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Διοργάνωση για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αλληλεγγύης). 
 

71. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και μερική διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού, 

τέλους και προστίμου, ύψους 6.417,00 ευρώ κατά 3.850,20 ευρώ, που βεβαιώθηκε εις 
βάρος του με αρ. 246514 συναλλασσόμενου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 
παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων του έτους 2018 και καθορισμός των σχετικών ποσών 

στο ορθό του 40% του συνόλου, λόγω της άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής εκ μέρους 
του υπόχρεου σύμφωνα με τον Ν. 1828/1989 αρ. 27.  

 

72. Διαγραφή οφειλής ποσού 102,86 € για τον οφειλέτη με κωδικό 2127, που αντιστοιχεί σε 
δαπάνη αποχετευτικού αγωγού που εκ παραδρομής μεταφέρθηκε στο μηχανογραφικό 

σύστημα του Δήμου ενώ έπρεπε να είχε διαγραφεί. 
  

73. Έγκριση της ένταξης οφειλών ποσού 58.108,31 ευρώ του οφειλέτη με κωδικό 915258 

στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020. 

 

74. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ & 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου: «Επισκευές και Ανακατασκευές 
Μονώσεων σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Πειραιά 2020» και παράταση του χρόνου του 

έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι λήξη και πέρας εργασιών την 5/6/2022. 

  

75.  Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός  Μαρτίου  έτους 2021. 

 

76. Ακύρωση της με αρ. 1148/2021 απόφαση της Ο.Ε που αφορά  τη συμμετοχή του Δήμου  

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, την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου Cities powered by sun από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ορισμό της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και 
Λοιπών Τεχνικών Έργων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω 

έργου. 
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77. Συγκρότηση Επιτροπής και παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) του έργου: «Υποστήριξη για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια 

Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά» ενταγμένου στην ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά 

(ΕΣΠΑ 2014-2020) με αριθμό ΟΠΣ 5074954.  

 

 

78. Έγκριση της υλοποίησης προμήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα 

διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας 
εν όψει του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι 
τομέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & Ν. 4555/2018, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν. 4625/2019 & του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας)  και 
ορισμός των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους. 

 

79. Αποδοχή της Δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας «PROGNOSIS BIOTECH Α.Ε.», 

αναφορικά με την διάθεση 5.000 rapid tests. 

 

80. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

81. Απόρριψη της προσφοράς του οικ. φορέα Φιλιππίδη Αλέξανδρου ως απαράδεκτης, διότι 
δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισμός & απολύμανση 

των οχημάτων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  481.536 € πλέον ΦΠΑ  

 

82. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 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., στον οικονομικό φορέα ΤΡΟΠΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

83. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 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 ΠΔ 99/2017- Στατική ενίσχυση», προϋπολογισμού 

1.697.170 € πλέον Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα ANEGERSIS CONSTRUCTION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

84. Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, 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 
Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με 
την προσθήκη ορόφων» προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό 

φορέα «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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85. Κατακύρωση του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με κριτήριο 

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

την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών για περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων (Γατών)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 88.698,00€ πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα 

«ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

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

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των 

βρεφονηπιακών σταθμών και του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου 

Πειραιά, για τις σχολικές χρονιές 2022- 2023 & 2023-2024» προϋπολογισμού 404.688,82 € 

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

87. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης: «Προμήθεια, 

Αποξήλωση και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών 

Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 € πλέον ΦΠΑ, στον οικονομικό φορέα 

IFMS ΕΝΑΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΙΚΕ, 

σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

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

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 Εύκαμπτων Κολωνακίων», 

προϋπολογισμού  120.216,00 € πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

89. Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό Χ.Ε 5/2022 ποσού 

40.000,00 € σύμφωνα με την με αρ. 1/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6221 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2022, στο 

όνομα της υπαλλήλου μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ, για την πληρωμή 

ταχυδρομικών τελών. 

 

90. Αποδοχή της Α΄ κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ)  ποσού ύψους 
1.528.123,98 € βάσει της απόφασης 4801/27-1-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ). 

 

91. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης που αφορά την «Βελτίωση Πρασίνου 

Κοινοχρήστων Χώρων», συμβατικής δαπάνης ποσού 226.304,85 € πλέον ΦΠΑ, κατά 

22.274,34  € πλέον ΦΠΑ, ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός της τροποποιημένης 
σύμβασης να διαμορφωθεί στο ποσό των 248.579,19 € πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 30

ο
: Έγκριση των προτεινόμενων δράσεων έξυπνης πόλης του Δήμου Πειραιά 

προκειμένου να ενταχθούν στο Τεχνικό Δελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 
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92. Παράταση (2
η
) της Σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδικών Ζυγιστικών 

Συστημάτων με δυνατότητα ταυτοποίησης δημοτών, για την προώθηση της Διαλογής 
των Απορριμμάτων μέσω διεξαγωγής σχολικών πρωταθλημάτων», έως τις 31-05-2022. 

 

93. Αποδοχή της Δωρεάς της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ σχετικά με τον χριστουγεννιάτικο 

στολισμό και τη λειτουργία παγοδρομίου στην Πλατεία Αλεξάνδρας. 
 

94. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού έκτακτης ανάγκης Φάση Κ΄ για τις ανάγκες 
των σχολείων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των 

υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της 
πανδημίας του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 225.243,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

στην εταιρεία HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 34

ο
: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  Self  test 

αντιγόνου για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του 

Covid -19», προϋπολογισμού δαπάνης 58.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (0%), 

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

95. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια Rapid test αντιγόνου για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου 

Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδημίας του Covid-19», 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (0%), ύστερα από τη 

λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία PROTECTION 

STORM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

 

96. Παράταση του συμβατικού χρόνου της με αρ. πρωτ. 13919/6-3-2020 και με ΑΔΑΜ: 

20SYMV006403124 2020-03-10 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας 
«GENERAL SERVICE STATION ΕΠΕ» που αφορά στην προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 
(ομάδα Β΄) συμβατικής δαπάνης 294.100 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες 
ήτοι έως τις 9/06/2022 ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού 

προμήθειας καυσίμων, χωρίς αύξηση του χρηματικού αντικειμένου αυτής. 
 

97. Παράταση του συμβατικού χρόνου της με αρ. πρωτ. 9496/55/12-2-2020 και με ΑΔΑΜ: 

20SYMV006321071 2020-02-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης  (ομάδα Γ (Γ1)), συμβατικής δαπάνης 2.250.000,00 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις 
ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως τις 19/05/2022 ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
του νέου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, χωρίς αύξηση του χρηματικού 

αντικειμένου αυτής. 
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98. Παράταση του συμβατικού χρόνου της με αρ. πρωτ. 8792/56/10-2-2020 και με ΑΔΑΜ: 

20SYMV006305039 2020-02-18 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (ομάδα 

Α1α + Α1β), συμβατικής δαπάνης 39.710,00 € πλέον ΦΠΑ, κατά τρεις ημερολογιακούς 
μήνες ήτοι έως τις 17/05/2022 ή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου 

διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, χωρίς αύξηση του χρηματικού αντικειμένου αυτής. 
 

99. Αποδοχή ή μη της Δωρεάς του κου Μιχαήλ Αθανασίου, σχετικά με δύο (2) παγκάκια 

σύγχρονης τεχνολογίας (συνολικής αξίας 7.500 ευρώ). 

 

100. Απόρριψη της προσφοράς οικονομικού φορέα ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ που δεν 

προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού  888.435,93 € πλέον ΦΠΑ. 

 

101. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας της προσφυγής σε διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του 

έργου: «Επείγουσα επισκευή – ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Τσαμαδού 

Δήμου Πειραιά, λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 203.225,51 € πλέον 

ΦΠΑ,  στον οικονομικό φορέα LM CONSTRUCTION AKTE. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 42

ο
: Έγκριση ή μη της δαπάνης «Υπηρεσίες αποτύπωσης εργασιών σε 8 παιδικές χαρές 

και 3 σχολικά κτίρια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure» και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 43

ο
: Έγκριση ή μη της οργάνωσης και υλοποίησης των αποκριάτικων δράσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης. 
 

Συζητήθηκε ως τέταρτο θέμα 

ΘΕΜΑ 44
ο
: Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων ποσού 281,14 ευρώ που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. λόγω μη αποστολής ταμειακής ειδοποίησης. 
 

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

με το άρθρο 60 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17-04-2021) για τέσσερα (4) καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
 

 

 

 

 


