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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

779. Έγκριση του αποτελέσµατος της κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την 

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

του έργου:  «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά 

(1.2020)» προϋπολογισµού 806.422,83 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

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

φορέα «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού 

αναδόχου του ως άνω διαγωνισµού. 

 

780. Έγκριση του αποτελέσµατος της κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την 

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

του έργου:«Συντήρηση Κλειστών Γυµναστηρίων του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού 806.423,31 πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάδειξη του οικονοµικού φορέα 

«ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου του 

ως άνω διαγωνισµού. 

 

781. Έγκριση  υποβολής λογαριασµού εσόδων - εξόδων µηνός Ιουνίου έτους 2020. 

 

782. Έγκριση  του 2
ου

 Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της Εργασιών: «Καθαρισµός 

Φρεατίων Υδροσυλλογής ΑΑΕ 6/2017» συµβατικής δαπάνης 132.278,25 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

783. Έγκριση  του 2
ου

  ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα 

σχολεία του ∆ήµου Πειραιά». 

 

784. Έγκριση παράτασης Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης 

Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 26
η
 

Ιανουαρίου 2021 (26/01/2021). 

 
785. Αποδοχή της ΙΑ΄ Κατανοµής ΚΑΠ ποσού ύψους 1.433.560,78€ βάσει της 

απόφασης µε αρ. 74303/2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 9Μ8Ξ46ΜΤΛ6-25Λ). 
 

786. Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνιση 

προτοµής του «Νίκου Καββαδία» προϋπολογισµού δαπάνης 34.844,00 ευρώ µε 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε την µε αρ. 32128/Κ.∆. 17/31-5-1973 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, καθώς και τις µετέπειτα τροποποιητικές διατάξεις σε συνδυασµό 

µε τις διατάξεις της µε αριθ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. 22186 απόφαση, της µε αριθ. 37456/1997 

απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

και του Ν. 4412/2016. 

 

787. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 16.926,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 420/22-7-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

(∆ιοργάνωση εκδηλώσεων- Θερµοπύλες- Ναυµαχία Σαλαµίνας 2020). 

 
788. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 3524/2020, 

ποσού 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 712/2020 απόφαση της 
Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ και αφορά 
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έκτακτες δαπάνες της Νοµικής Υπηρεσίας   (έξοδα αποστολής δικαστικών 
επιδόσεων, φωτοτυπίες εντός δικαστηρίων κλπ). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΙΟΝΙ∆Η, για την προπληρωµή νέας παροχής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας επί των οδών Αφεντούλη και Καλλιγά. 

 

789.  Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης της Προγραµµατικής 

Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για το έργο 

«Ανακατασκευή Ασφαλτικών και Λοιπών Οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά» έως 

19-4-2022. 

 

790. Συγκρότηση επιτροπής των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο «Κέντρο 

Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) του ∆ήµου Πειραιά». 

  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

791. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στο 

συνοπτικό διαγωνισµό για την: «Προµήθεια  τροφίµων που θα δοθούν σε 

οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει 

της εορτής των Χριστουγέννων του 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 53.000,00 € 

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

και ισχύουν (άγονος). 


