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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

254. Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01 του 

ποσού των 167.573,26 € που κατανέμεται ως συμπληρωματική κατανομή έτους 2022, 

στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων, με προτεραιότητα στη θέρμανση των σχολείων. 

 

255. Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό ΧΕ1293/2022 ποσού 

1.800,00 € που εκδόθηκε με αρ. 194/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος 
του Κ.Α. 35.6422.14 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα 

της υπαλλήλου μας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 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 Δήμου 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. 

 

256. Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγής των Αναπτυξιακών Συνεδρίων του «Κέντρου 

Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) τα οποία επρόκειτο να υλοποιηθούν το 

πρώτο τετράμηνο του 2022 και ως τον Απρίλιο 2023 το δεύτερο, και προτείνεται η 

πραγματοποίηση τους εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2022 και εντός του 2023 

αντίστοιχα. 

 

257. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 11.780,00 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 151/2-3-

2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δαπάνη διοργάνωσης εορτασμού Εθνικής 
Επετείου της 25

ης
 Μαρτίου). 

 

258. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 282,50 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 58/27-1-2022 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δαπάνη αγοράς στεφάνων ). 

 

259. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού 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, στον οικονομικό φορέα LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

260. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.010,00€, σε βάρος του Κ.Α.10.6422.03 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  της μόνιμης  
υπαλλήλου του Δήμου κας Ανδρονίκης Φατλέ, για τη μετάβαση της αεροπορικώς στη 

Λευκωσία της Κύπρου, από 29-04-2022 έως 01-05-2022, προκειμένου να συμμετάσχει 
ως συνεκθέτρια για την εκπροσώπηση του Δήμου Πειραιά στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Αττικής (εντός του κεντρικού περιπτέρου του Ε.Ο.Τ.) στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ 2022». 

 

261. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.20.6422.21 

του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κου Πολυάδη Γεωργίου,  
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για τη μετάβαση τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη Συμμετοχή του 

ως εταίρου στην 7
η
 Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου  PoP Machina (7th 

General Assembly), στο πλαίσιο τoυ προγράμματος HORIΖON 2020 που θα διεξαχθεί 
στo Santander  της Ισπανίας από 10/05/2022 έως 13/05/2022. 

 

262. Συζήτηση σχετικά με το αίτημα παράτασης της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης, 
που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Α.Ε.» και αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, για την εκτέλεση της 
προμήθειας: «Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ετών 2021-2023», προϋπολογισμού 

δαπάνης 91.800 € πλέον ΦΠΑ. 

 

263. Έγκριση πραγματοποίησης τροφοδοσίας δύο ηλεκτρονικών πομποδεκτών για τα 

οχήματα του Δημάρχου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 
 

264. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€, σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου  υπαλλήλου 

του Δήμου κ. Ευάγγελου Δριβαλά, για την τροφοδοσία δύο ηλεκτρονικών πομποδεκτών 

για τα οχήματα του Δημάρχου Πειραιά. 

 

265. Αποδοχή της Δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Θ.ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ 

& ΥΙΟΣ  Α.Ε.», που αφορά την διάθεση 300 κιλών ζωοτροφών. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

266. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισμός & απολύμανση των οχημάτων του 

Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  481.536 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα «Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ-

Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ ΟΕ». 

 

267. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Οχημάτων για τις ανάγκες 
της Δ/νσης Καθαριότητας και της Δ/νσης Ηλεκτρομηχανολογικού», προϋπολογισμού 

3.536.405,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

268. Διαγραφή οφειλών ποσού 299,35 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν 

βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού 

κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης. 
 

269. Διαγραφή οφειλής ποσού 150,00 € από τους χρηματικό κατάλογο, που αφορά τη με 
αριθμό 150166210790/23-11-2017 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας και αριθμό 

καταχώρησης 12949/15-12-2017, λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση 

της. 
 

270.  Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 420,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις  παράνομης στάθμευσης,  λόγω λανθασμένης  βεβαίωσης σε 
υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των 

παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες  ή μισθωτές. 
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271. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 4.461,13 € σε υπόχρεους από τους βεβαιωτικούς 
καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθ. 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020. 

 

272. Έγκριση ρύθμισης οφειλών συνολικού ποσού 96.491,28 €, του υπόχρεου με κωδικό 

δημότη ΚΥΕ-1933  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020.  

 

273. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 5.228,63 € σε υπόχρεους του Δήμου μας  από τους 
βεβαιωτικούς καταλόγους  Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με τους Ν. 

4604/2019 άρθρο 103 παρ.1 και Ν.4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3. 
 

274. Έγκριση ρύθμισης οφειλών συνολικού ποσού 164.201,12 €  του οφειλέτη με κωδικό 

1560  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020. 

 

275. Έγκριση της αποζημίωσης συνολικού ποσού 500,00 € των δύο μελών του 

Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, που ορίστηκαν ως Επιτροπή Κρίσεως, 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την φιλοτέχνηση 

της προτομής του Νίκου Καββαδία. 

 

276. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.375,86 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του 

υπαλλήλου μας, ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για την δημιουργία νέων παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας στο ΔΕΔΔΗΕ, στις οδούς Αιτωλικού και Δημητρακοπούλου και Αιτωλικού 

και Κουμουνδούρου στον Πειραιά. 

 

277. Αποδοχή κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στα Δ.ΙΕΚ 

και στα ΣΔΕ  ποσού 18.000,00 €  βάσει της απόφασης με αριθμό 21851/5-4-2022 του 

ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΖΞΖ46ΜΤΛ6 ΖΝΠ). 

 

278. Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής, με αριθμό 1348/2022 ποσού 

421,60 € που εκδόθηκε με αρ. 204/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6443.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της 
υπαλλήλου μας ΠΑΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, για τη συμμετοχή του Δήμου στην 

εκδήλωση-τελετή απονομής Sports Marketing Awards 2022 η οποία θα διεξαχθεί στο 

ξενοδοχείο Radission Blu Park Hotel τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. 

 

279. Έγκριση του 1
ου

 Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (BE SECURE FEEL 

SECURE) και παράταση του χρόνου του έργου κατά τριάντα ημέρες (30) ήτοι μέχρι 27-

5-2022. 

 

280. Έγκριση επικαιροποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς το οικονομικό 

αντικείμενο της Πράξης με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών 

Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων- Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη 

Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών- Έξυπνη 

Διαβίωση και ποιότητα Ζωής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063696 που είναι ενταγμένη στο 

πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020).   

 

 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 16

ο
: Έγκριση  της  προσφυγής στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 

παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το Ν. 
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4782/2021 και έγκριση της μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  υγειονομικού υλικού 

έκτακτης ανάγκης ΦΑΣΗ Λ για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 278.453,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6% & 24%) και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής.  
 

281. 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 και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια απολυμαντικού υγρού καθώς και εφαρμογές απολυμάνσεων 

Σχολικών Μονάδων (Πρωτοβάθμιας & 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 Φ.Π.Α. (24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού,  στην εταιρεία «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ». 

 

282. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

του άρθρου 32 παρ. 2β υποπερ. γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας 
με τίτλο: «Έκθεση φωτογραφίας του «Σωτήρη Δανέζη», προϋπολογισμού 24.676,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρεία με την επωνυμία «Εργαστήριο Φιλοσοφίας 
και Φωτογραφίας ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

283. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας σε 

παιδικές χαρές». 

 

284. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζημιών σε Δημοτικά Κτίρια Σ.Ε 1/2019. 

 

285. Έγκριση της ονομαστικής κατάστασης των 723 δικαιούχων διατακτικής τροφίμων, 

οικονομικά αδυνάμων δημοτών μας και κατοίκων  μας, ενόψει της εορτής του Πάσχα 

του έτους 2022. 

 

286. Ανάδειξη του οικονομικό φορέα ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου, του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Α.Α.Ε. 4/2021», προϋπολογισμού 

322.580,65 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

287. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 

«Συντηρήσεις και επισκευές στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας εκπαίδευσης -από 

μισθώματα Ιωνιδείου σχολής)» προϋπολογισμού 806.000,00 € πλέον, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ. 

 

288. Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, 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, 
στον οικονομικό φορέα ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ. 
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289. Έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» για επιπλέον χρονικό διάστημα (υπόλοιπο 

οριακής προθεσμίας) 83 ημερών, ήτοι μέχρι 9/7/2022. 

 

290. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ» και 
συμβατικής δαπάνης 91.760,26 € πλέον ΦΠΑ, από 16/4/2022 μέχρι 31/12/2022. 

 

291. Υλοποίηση του 1ουΥποέργου που αφορά τη «Μελέτη Ολοκληρωμένης Βιοκλιματικής 
Ανάπλασης περιοχής Καμινίων Δήμου Πειραιά», μέσω σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης του Δήμου Πειραιά με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου. 

 

292. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών. 

 

293. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για προμήθειες / υπηρεσίες σχετικά με τις 
προτεινόμενες δράσεις έξυπνης πόλης του Δήμου Πειραιά ώστε να ενταχθούν στο 

Τεχνικό Δελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

 

294. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», 

προϋπολογισμού 259.999,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

295. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισμού 259.999,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

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

 

296. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης γειτονιάς Δ.Π. (Έξυπνη 

και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών 

Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη 

Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη 

Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής»,  προϋπολογισμού 53.328,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

297. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την υπηρεσία: 

«Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης γειτονιάς Δ.Π. (Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση 

Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και 
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Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, 

Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα 

Ζωής»,  προϋπολογισμού 53.328,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

298. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης 
πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα» ‘ΟΠΣ 5154650’ στο πλαίσιο της 
Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και 
εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα)» 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» 

προϋπολογισμού 2.399.904,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

299. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την υπηρεσία: 

«Τεχνολογικές μιρκο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική 

μικροκλίμακα» ‘ΟΠΣ 5154650’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον 

Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και 
αστική μικροκλίμακα)» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον» προϋπολογισμού 2.399.904,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα 

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

 

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

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής 
για την προμήθεια: «Προμήθεια Οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας 
και της Δ/νσης Ηλεκτρομηχανολογικού» προϋπολογισμού 3.536.405,60 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

301. Ακύρωση του δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 6ετή 

μίσθωση ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημ. Κοινότητας του 

Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών: Κουμουνδούρου – Αγ. Δημητρίου – 

Λ. Σαλαμίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση 

του Ε4 ΚΑΠΗ, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών και επιστροφή του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

302. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης  του έργου «Ψηφιακή Πύλη στον 

Πολιτισμό του Πειραιά»  (MIS 5041957), κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 22/9/2022. 

 

303. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης  του έργου «Εικονικές περιηγήσεις στον 

Πειραιά»  (MIS 5044797), κατά δυόμιση (2,5) μήνες, ήτοι έως 30/6/2022.    


