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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

222.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

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

ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών κτιρίων 

στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19», προϋπολογισµού 

δαπάνης 12.096€ πλέον ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ύστερα από τη λήψη του 

πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝ. ΕΠΕ. 

 

223. Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της µε αρ. 086/2020 Πράξης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (Κλιµάκιο ΣΤ΄). 

 

224. Έγκριση παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο 

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ», κατά (1) µήνα δηλαδή έως 8-5-2020. 

 

225. Παράταση περαίωσης του έργου: «Αναβάθµιση κλειστού συγκροτήµατος 

Γυµναστηρίων Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ∆ήµου Πειραιά», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 

κατά δύο µήνες, έως τις 28-5-2020. 

 

226. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας «OMSSE ΕΞ.Υ.Π.Π. Ε.Π.Ε.», ως  προσωρινής αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση εργασίας σε 

εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικό 

πρόσωπο, για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των 

προσδιοριζοµένων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για 

Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 36.120,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα 

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

 

227. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης της µελέτης «∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου 

στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής 

διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο». 

 

228. Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ για το έργο «Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας λόγω του 

σεισµού της 19/7/2019 στο µνηµείο του Αφανούς Ναύτη (Σταυρός) στη 

Φρεαττύδα». 

 

229. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία µε τίτλο «Απολυµάνσεις 

εξωτερικών χώρων στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19».  

 

230. 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 υπηρεσία µε τίτλο «Απολυµάνσεις εξωτερικών χώρων στα 

πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19».  

 

231. Ακύρωση της 183/13-03-2020 απόφασης της  Ο.Ε. που αφορά «Έγκριση της 

πρόσληψης εκατόν δεκαεπτά (117) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση 
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κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως 

ισχύει» , έπειτα από την έκδοση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

64/Α/14-03-2020). 

 

232. Έγκριση πρόσληψης εκατόν δεκαεπτά (117) ατόµων µε σύµβαση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία θα 

έχει διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 

του Ν.3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020). 

 


