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ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

805.  Έγκριση παράταση των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου εκατόν εξήντα επτά (167) ατόμων οι οποίες έχουν συναφθεί έως 

και την 01-10-2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 

λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19, από τις 02-10-2021 έως και τις 31-12-2021). 

 

806. Έγκριση  πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την δράση για την 

προώθηση της ανακύκλωσης στους δημότες και κατοίκους της πόλης, στα 

πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» και  εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

807. Έγκριση ένταξης οφειλών, ποσού 96.721,98 €  του οφειλέτη με κωδ. ΚΥΕ-1933 

στην ρύθμιση του Ν. 4674/2020. 

 

808. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 226,00  € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-1-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (στεφάνια). 

 

809. Έγκριση  γενομένης δαπάνης ποσού 5.099,66  € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 650/20-7-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (340 αντίτυπα 

ξενόγλωσσου βιβλίου με θέμα «Το Εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά). 

 

810. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του συνοπτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια: «Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 35.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και κήρυξή του ως άγονου. 

 

811. Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

έργου: «Αναβάθμιση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» 

προϋπολογισμού δαπάνης 290.322,58 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα 

LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. 

 

812. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, της ψήφισης του κανονισμού τελών 

διαφήμισης έτους 2022 

 

813. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναπροσαρμογής και αλλαγής των 

συντελεστών των  Ανταποδοτικών Τελών για το έτος 2022. 

 

814. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  του κανονισμού τελών υπαίθριου εμπορίου 

(στάσιμο, Κυριακάτικη Αγορά, Θρησκευτικές εμποροπανήγυρης κ.λ.π) έτους 

2022. 

 

815. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  του κανονισμού επιβολής τελών κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πειραιά του έτους 2022. 
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816. Έγκριση της προμήθειας  self test αντιγόνου για τις ανάγκες των τροφίμων 

(γυναίκες και προστατευόμενα παιδιά) του Ξενώνα Κακοποιημένων γυναικών 

του Δήμου Πειραιά, στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών 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. 

 

817. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: 

«Αποξήλωση και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις ανάγκες των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών», προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 € πλέον ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

818. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αποξήλωση και 

τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών», 

προϋπολογισμού δαπάνης 65.668,50 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

819. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας 

(virtual workshops) με συμμετοχή ταξιδιωτικών πρακτόρων και δημοσιογράφων 

και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

820. 3
η 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝ» έτους 2021. 

 

821. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη και 

αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Δυτικής Σάμου και εξειδίκευση 

πίστωσης. 

 

822. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.420,00€ σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

και 10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο 

όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κας Ειρήνης Αλιπράντη, για τη  

μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη και της 

Διευθύντριας Πολιτισμού κας Ευαγγελίας Μπαφούνη στον Δήμο Δυτικής Σάμου, 

για τη συμμετοχή τους σε ημερίδα, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο 

πόλεων. 

 

823. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά  στο Παγκόσμιο FIVA WORLD 

MOTORCYCLE  RALLY 2021 για την προώθηση και προβολή της πόλης μας 

και εξειδίκευση πίστωσης. 


