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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

40. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 45.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6621 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή 

ταχυδροµικών τελών. 

 

41. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 57,31 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6621 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου 

µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την εκµίσθωση ετήσιας 
γραµµατοθυρίδας. 

 

42. ∆εύτερη µετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των  προσφορών του 

συνοπτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
προµήθειας «Προµήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και 
ανοιχτών χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισµού δαπάνης 25.188,30 € πλέον 
Φ.Π.Α., λόγω της συνέχισης της απεργίας των µηχανικών του ∆ηµοσίου 

(ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) , για την Παρασκευή 5/2/2021. 

 

43. Μετάθεση της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του συνοπτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
προµήθειας «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και 
Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα 

τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2020-2021», προϋπολογισµού 

δαπάνης 35.732,00  € πλέον Φ.Π.Α. όσον αφορά στην οµάδα Β΄, λόγω της 
συνέχισης της απεργίας των µηχανικών του ∆ηµοσίου (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ), για την 

Παρασκευή 5/2/2021. 

 

44. Έγκριση της πρόσληψης εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία 

πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την 
πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 

του ν.2190/1994 και τις όµοιες του άρθρου 212 του ν. 3584/2007 όπως ισχύουν, 

καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020), 

όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 4764/2020. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 6

ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας  «Προµήθεια Υγειονοµικού Υλικού (Φάση Ε΄) 

για τις ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια 

προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρ. 32 

παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας  «Προµήθεια και διανοµή 100.000 τµχ. Μασκών 

µιας χρήσης στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
του ∆ήµου Πειραιά για την χρήση µάσκας προστασίας κατά  της πανδηµίας του 
Covid-19, Φάση Β» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης. 


