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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 1ο: 2η Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
173.

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας
(virtual workshop) με συμμετοχή εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς της
Σκανδιναβίας και εξειδίκευση πίστωσης.

174.

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στη διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης
ταξιδιωτικών πρακτόρων στην Αττική και εξειδίκευση πίστωσης.

175.

Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην εκδήλωση/τελετή απονομής Sports
Marketing Awards 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park
Hotel τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης.

176.

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΔΗ.ΡΑ.Π.», οικονομικού έτους 2022».

177.

Έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και το Δήμου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Πειραιά» συνολικού
προϋπολογισμού 4.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

178.

Μη εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑ, σχετικά με αποζημίωση του, που αφορά την φθορά του παντελονιού του
καθώς και την ηθική βλάβη που υπέστει κατόπιν απρόκλητης επίθεσης από αδέσποτο
σκύλο εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Πειραιά.

179.

Μη άσκηση Έφεσης κατά της με αρ. Α 320/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό).

180.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές και Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών
Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2020», προϋπολογισμού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

181.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές
και Ανακατασκευές Αυλείων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2020»,
προϋπολογισμού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

182.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δένδρων»,
προϋπολογισμού 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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183.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εργασίας:
«Εργασία κλάδευσης δένδρων», προϋπολογισμού 125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

184.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση, ως προς
την Ομάδα Α΄, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαμοι Οχημάτων &
Μηχανημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα
«Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ.

185.

Έγκριση του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του
διεθνή 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 Δαπέδων Ασφαλείας σε Παιδικές Χαρές»
προϋπολογισμού 362.891,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ
- ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

186.

Έγκριση της πραγματοποίησης της Έκθεσης Φωτογραφίας και Νέων Μέσων του
Σωτήρη Δανέζη, στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης και εξειδίκευση πίστωσης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη
του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της
προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ετών 2021- 2022- 2023» προϋπολογισμού 145.781,98 €
πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
187.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 ΕΕ, ως προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 2/2021», προϋπολογισμού
161.289,86 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

188.

Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του
οικονομικού φορέα NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, Σ.Ε. 1/2021»,
προϋπολογισμού 161.289,03 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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189.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου
Petanque και λοιπού αστικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

190.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθεια
υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου Petanque και λοιπού αστικού
εξοπλισμού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

191.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και
Βρεφονηπιακών Σταθμών Α.Α 1/2021» προϋπολογισμού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

192.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση
και Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α.Α 1/2021»
προϋπολογισμού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

193.

Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της
μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απολυμαντικού υγρού καθώς και εφαρμογές
απολυμάνσεων Σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),
Δημοτικών Κτιρίων & Εξωτερικών Χώρων εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ», προϋπολογισμού
δαπάνης 201.950,00 € πλέον ΦΠΑ και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

194.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου
του Δήμου Αικατερίνης Οικονόμου, για τη μετάβαση αεροπορικώς, μονομελούς
αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στην πόλη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 29
Μαρτίου έως 05 Απριλίου 2022, για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο
«Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος
HORIZON 2020 με στόχο να αναδείξει την
ενσωμάτωση λύσεων προερχόμενων από τη φύση σε μοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά
οφέλη για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών.

195.

Έκδοση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο:
«Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο
Πειραιά» με Α/Α υποέργου 1 με κωδικό ΟΠΣ 5062147.
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196.

Διαγραφή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, που έπρεπε να συμψηφιστεί, για
την Κυριακάτικη Αγορά για το έτος 2021 σε υπόχρεους.

197.

Διαγραφή του τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, που έπρεπε να συμψηφιστεί, για
το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2021 σε υπόχρεους.

198.

Άσκηση Έφεσης κατά της με αρ. 2518/2021 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πειραιά (Τακτική Διαδικασία).

199.

Έγκριση του λογαριασμού Εσόδων και Εξόδων μηνός Μαΐου έτους 2021.
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