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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 1
ο
 : Χορήγηση ή µη παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

προσφορών, για τον δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: 

«∆ιαµόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας – 

Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδροµής µε παρεµβάσεις στο δηµόσιο 

χώρο» προϋπολογισµού 153.022,60 € πλέον Φ.Π.Α.,   σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

271. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της προσφυγής σε διαπραγµάτευση χωρίς 

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

κατεπείγουσας ανάγκης για την για την υπηρεσία µε τίτλο «Παράδοση κατ΄ οίκον 

τροφίµων και βασικών υλικών που θα παρέχει ο φορέας σε 3.500 δικαιούχους του 

∆ήµου Πειραιά εντός του δήµου µέσα σε 15 ηµέρες από την έναρξη του έργου» 

προϋπολογισµού δαπάνης 9.800,00 € πλέον Φ.ΠΑ.,  στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του  Covid-19, στην εταιρεία BEAT MOBΙLITY SERVICES 

S.A., η οποία προσέφερε το ποσό των 2,80 € πλέον ΦΠΑ, ανά διανοµή. 

 

272. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά το διεθνή 

ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας – κόστους για την: «Προµήθεια Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου 

Πειραιά (Αποφρακτικού)» προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 €  πλέον  ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει (Αγονος). 

273. Αποδοχή της δωρεάς από την ΚΕ∆Ε και την εταιρεία Autohellas Ανώνυµο 

Τουριστική και Εµπορική Εταιρεία (Hertz) δύο οχηµάτων Ι.Χ., για τις ανάγκες 

του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», λόγω των εκτάκτων µέτρων για την 

αποφυγή και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

   

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

274. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της αναστολής καταβολής των τελών: α) 

0,5% διαµονής παρεπιδηµούντων, β) 0,5% ακαθαρίστων εσόδων, γ) 5% κέντρων 

διασκέδασης, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 

λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, (ΦΕΚ 

915/τβ΄/17.3.2020, ΦΕΚ 1081/τβ΄/28.3.2020, ΦΕΚ 68/τα΄/20.3.2020 και ΦΕΚ 

1160/τβ΄/3.4.2020 όπως ισχύουν) για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν οι 

περιορισµοί». 


