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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

814. Έγκριση της προµήθειας «Προµήθεια υλικού τηλε-εργασίας για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του 

Covid-19»  (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32
Α
 περ. β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

815. Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά είκοσι (20) ηµέρες, δηλαδή έως 9-12-2020, ύστερα από 

σχετικό αίτηµα της εταιρείας «AIGLON Α.Ε.», προσωρινής αναδόχου στον 

δηµόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε α/α συστήµατος 95967, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την: «Προµήθεια 

Μηχανήµατος Έργου για τον ∆ήµο Πειραιά (Σύνθετου Αποφρακτικού)»,  

προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 €  πλέον ΦΠΑ. 
 
816. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 19.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προµήθεια 

ταχυδροµικών τελών 

 

817. Έγκριση της πραγµατοποίησης της Κοπής Πρωτοχρονιάτικής Πίττας έτους 2021 

και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

818. Έγκριση της πραγµατοποίησης του Εορτασµού των Θεοφανείων, που θα 

πραγµατοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

819. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6323.02 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, για την πληρωµή ΚΤΕΟ και 
την έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ. 

 
820. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 4062/2020, 

ποσού 3.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 667/2020 απόφαση της 
Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και αφορά 
την έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 

 

821. Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 1.177 δικαιούχων διατακτικής 

τροφίµων, οικονοµικά αδύναµων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της 

εορτής των Χριστουγέννων έτους 2020. 

 

822. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διαγωνισµού και κατακύρωση του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την 

εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισµού 

δαπάνης 193.949,75 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στους: 1) ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (οµάδα Ι) και 2) Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(οµάδα ΙΙ). 
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823. 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 υλικού τηλε-εργασίας για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών 

κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 65.720,00  € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 

 

824. Έγκριση της φωτογραφικής κάλυψης σε ψηφιακή µορφή για τις εκδηλώσεις του 

∆ήµου Πειραιά για το έτος 2021, καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων των αργιών 

και των Σαββατοκύριακων (όποτε ζητηθεί από τον ∆ήµο) και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

825. Ορισµός ∆ιµελούς Επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης στην 

ηλεκτρονική εφαρµογή του Μη.Μ.Ε.∆. 

 
826. Έγκριση της Υποβολής Πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για τη χρηµατοδότηση 

του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου Πειραιά». 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

827. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 3915/2020, 
ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 661/2020 απόφαση της 
Ο.Ε.,  στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΣΟΥΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και αφορά 
ειδικές έκτακτες δαπάνες της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, σχετικά µε την 
διεκδίκηση του κτήµατος στο Σχιστό. 

 
 
828. Άσκηση πρόσθετης παρέµβασης σε εκκρεµή δίκη για την άρση ρυµοτοµικής 

απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά στη θέση Καραβά 
επιφανείας 10.188,52 τετραγωνικών µέτρων. 

 
829. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 4233/2020, 

ποσού 801,92 € σε βάρος του Κ.Α. 15.8111.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2020, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 639/2020  ΟΡΘΗ 
απόφαση της Ο.Ε.,  στο όνοµα του υπαλλήλου µας Καραµολέγκου ∆ηµήτριου, 
για την πληρωµή δόσης στο ΚΕΑΟ Πειραιά για την ρύθµιση οφειλής των 
Σχολικών Φυλάκων (από 07/2001 έως 06/2006), σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
26/2019 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ και κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018. 

 


