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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

164. Αποδοχή της μηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου μας με 100 επιταγές Δώρου των 100 ευρώ, σύνολο 10.000 ευρώ μηνιαίως, 

για ένα έτος (από Ιανουάριο 2021 έως και Δεκέμβριο του 2021), σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06. 

 

165. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο 

“Development of a Support System for Improved Resilience and Sustainable 

Urban areas to cope with Climate Change and Extreme Events based on GEOSS 

and Advanced Modelling Tools” και ακρωνύμιο “HARMONIA” που εντάσσεται 

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και ορισμός της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση 

του ανωτέρω έργου. 

 

166. Έγκριση  του 1
ου

 Σ.Π. ,για την διάθεση των απροβλέπτων, καθώς της παράταση 

έως 5-3-2021, του καθαρού χρόνου της Μελέτης «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου 

Δήμου Πειραιά». 

 

167. Έγκριση ακύρωσης ποσοστού 40% από βεβαιωθέντα ενοίκια κενωθέντων 

περιπτέρων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, λόγω COVID-19 και 

συμψηφισμό με άλλες οφειλές. 

 

168. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του Ν. 25/1975 

(ΦΕΚ 74/Τ.α΄), στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των 

μέτρων αποτροπής του Κορωνοϊού COVID-19. 

 

169. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της απαλλαγής των αναλογούντων τελών της 

χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, στις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιόρισαν τη 

λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής  του Κορωνοϊού COVID-19. 

  

170. Ακύρωση της με αρ. 880/2020 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά  στην έγκριση της 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του 

άρθρου  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και 

ισχύει και έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», για τις ΟΜΑΔΕΣ 

Α΄ (Πλατεά Προϊόντα) & Β΄ (Επιμήκη Προϊόντα), προϋπολογισμού δαπάνης 26.496,82 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω λάθους σύνταξης της όλης διαδικασίας. 
 

171. Ακύρωση της προσφυγής, στο άρθρο  32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 

4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο «Αγορά 

υγειονομικού υλικού έκτακτης ανάγκης Ε΄ φάση για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,  

λόγω λάθους καταχώρησης του Φ.Π.Α. 

 

172. Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο υγειονομικών αναγκών των 

εργαζόμενων του Δήμου Πειραιά κατά 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. 
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173. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου, για τη μεταστέγαση των σχολικών 

μονάδων 3
ο
 ΕΠΑΛ, 7

ο
 Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1

ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά. 

 

174. Μετάθεση, στις 5-4-2021, της ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών των 

συνοπτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση των προμηθειών : 

 Α) «Προμήθεια αδρανών υλικών για την συντήρηση κοινοχρήστων και ανοιχτών 

χώρων ετών 2020-2021», προϋπολογισμού δαπάνης 25.188,30 € πλέον Φ.Π.Α.  

 Β) «Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού 

υλικού σε συσκευασία 25Kgr για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα δημοτικά 

διαμερίσματα του Δήμου 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 Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ). 

 

175. Έγκριση της προμήθειας  «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Φάση Ζ΄) για τις 

ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου 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. 

 

176. Έγκριση διοργάνωσης δράσεων για τα 200 χρόνια από της Ελληνική επανάσταση 

του 1821 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

177. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και διανομή 100.000 τμχ. Μασκών μιας χρήσης 

στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του Δήμου 

Πειραιά για την χρήση μάσκας προστασίας κατά  της πανδημίας του Covid-19, 

Φάση Β»,  προϋπολογισμού δαπάνης 21.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία 

CONCEPT GIFT COMMUNICATION 

 
178. Έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας αξιολόγησης προσφορών από 11-3-2021 

σε 1-4-2021, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου 
με τίτλο: «Κατασκευή – Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων ανά το 
Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 1.290.322,58 €, πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, λόγω της συνέχισης της απεργίας των 
Μηχανικών 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

179. Έγκριση της οργάνωσης και υλοποίησης αποκριάτικης δράσης με τίτλο – 

ανύψωση γιγάντιων χαρταετών στην πόλη του Πειραιά- και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 


