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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

164. Αποδοχή της προσφορά Παροχής Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, της 

Τράπεζας Eurobank, μέσω της εγκατάστασης Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

“e-Pos” και την έναρξη λειτουργίας της. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 2

η
  Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

165. Έγκριση 3
ης

 παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2019» κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι 1/7/2022. 

                                                                         

166. Αποδοχή της Β΄ κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (ΚΑΠ)  ποσού ύψους 

1.528.123,98 € βάσει της απόφασης 10925/21-2-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-

ΧΙΜ). 

 

167. Διαγραφή  οφειλής συνολικού ποσού 3.704,01€ από το Δημότη με κωδικό Π009286 που 

αφορά διαφορά μισθώματος που εκ παραδρομής βεβαιώθηκε. 

 

168. Έγκριση της ένταξης οφειλών συνολικού ποσού 449.102,63€  του οφειλέτη με κωδικό 

797256 στη ρύθμιση του Ν.4764/2020. 

 

169. Έγκριση  της  Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικού  έτους 2022. 

 

170. Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου, στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού 888.435,93 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

171. Έγκριση των Πρακτικών Νο 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάση 

τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Βιολογικός καθαρισμός & απολύμανση των 

οχημάτων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  481.536 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

172. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ», κατά πέντε μήνες μέχρι 17-9-

2022. 

 


