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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

71. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον εξώδικο ή µη συµβιβασµό µεταξύ του 

∆ήµου και της εταιρείας «ΣΥΝΤΗΞΗ Α.Ε.», που αφορά βεβαιωµένες οφειλές της 

από µισθώµατα.    

 

72. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 19/2021,  ποσού 45.000,00 

€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 40/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για πληρωµή ταχυδροµικών 

τελών. 

 

73. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 20/2021,  ποσού 57,31 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, 

που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 41/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την εκµίσθωση ετήσιας 
γραµµατοθυρίδας. 

 

74. Αποδοχή των δωρεών που αφορούν στον χριστουγεννιάτικο στολισµό του ∆ήµου 

Πειραιά έτους 2020. 

 

75. Αποδοχή  της δωρεάς ατοµικών αντισηπτικών προς όλο το προσωπικό του ∆ήµου 

Πειραιά, εκ µέρους του Οµίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ. 

 

76. Αναβολή λήψης απόφασης για τον εξώδικο συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου και 
του κου Τσόµη Γεώργιου (Café Atlantis) για φθορές στον εξωτερικό εξοπλισµό 

(Πέργκολα- Τραπέζια- Καρέκλες- Οµπρέλες κ.λ.π.) και στην τζαµαρία του 

καταστήµατος από πτώση δέντρου Πεύκου. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

77. Έγκριση της µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών 

και αντίστοιχα της ηµεροµηνίας αποσφράγισης αυτών, στον ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό του έργου «Κατασκευή – Ανακατασκευή Οδοστρωµάτων και 
Πεζοδροµίων ανά το ∆ήµο Πειραιά» προυπολογισµού 1.290.322,58 € πλέον ΦΠΑ 

(α/α 95369 ΕΣΗ∆ΗΣ),  λόγω της υφιστάµενης απεργίας – αποχής των µελών της 
ΕΜ∆Υ∆ΑΣ από τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στο 

πλαίσιο διενέργειας διαγωνισµών δηµοσίων έργων στις 5-3-2021 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00 και της ηµεροµηνίας αποσφράγισης αυτών στις 11-3-

2021 ηµέρα   Πέµπτη και ώρα 10:00..   

Λεκτική διόρθωση του τίτλου στις σελίδες 2 & 16 της διακήρυξης, µε την 

προσθήκη της λέξης «κατασκευές». 

 

78. Έγκριση της µετάθεσης της ηµεροµηνίας αποσφράγισης  των προσφορών στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο ΒΕΑΚΕΙΟ 

ΘΕΑΤΡΟ» προϋπολογισµού δαπάνης 80.500 € πλέον Φ.Π.Α. (α/α 92368 

ΕΣΗ∆ΗΣ),  λόγω της υφιστάµενης απεργίας – αποχής των µελών της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

από τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, στο πλαίσιο 

διενέργειας διαγωνισµών δηµοσίων έργων, για την 1-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 10:00. 


