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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

27. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή,  για την προµήθεια: 

«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2019-2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 182.208,57 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (δικαίωµα 

προαίρεσης 15%),  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

28. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής,  για την προµήθεια: «Προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240 

λίτρων και επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 

311.600 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

 

29. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της µερικής αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

30. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 40,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του 

υπαλλήλου ΒΟΙ∆ΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την χορήγηση στοιχείων 

(Κτηµατογραφικό ∆ιάγραµµα) από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά για το 

ακίνητο της Ιωννιδείου Σχολής. 

  

31. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του 

υπαλλήλου ΧΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

(ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων). 

 

32. Ακύρωση της µε αριθ. 3/2019 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για 

τα έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, λόγω µη προηγούµενης έκδοσης και 

ανάρτησης των σχετικών πιστώσεων. 

 

33. Ακύρωση της µε αριθ. 5/2019 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην  κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την  εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών 

Κηποτεχνίας ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπως ισχύει, λόγω 

µη προηγούµενης έκδοσης και ανάρτησης των σχετικών πιστώσεων. 

 

34.  Έγκριση του από 28-12-2019 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A, ως 

προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 

µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας 
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τροφίµων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου ΗACCP των βρεφονηπιακών σταθµών 

του ∆ήµου µας, προϋπολογισµού δαπάνης 21.250,00 € πλέον  Φ.Π.Α, σύµφωνα µε 

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

 

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ: 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή 

µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» 

για τα έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή 

µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών 

Κηποτεχνίας ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

35. Έγκριση  του από 15-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,   ως 

προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την µελέτη: 

«Αποκατάσταση και Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου για µετεγκατάσταση 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα 47», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

«Στατική Μελέτη» προϋπολογισµού δαπάνης 59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

36.  Αναβολή  της λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 

που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια χρωµάτων, αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

101.449,90 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, προκειµένου να ζητηθεί από την κα ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ εντός 

προθεσµίας πέντε ηµερών, να αιτιολογήσει το κόστος που προτείνει στην προσφορά 

της για τις οµάδες Α΄(ΧΡΩΜΑΤΑ – ΒΕΡΝΙΚΙΑ -∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ), Β΄ (ΣΤΟΚΟΙ – 

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ – ΓΥΨΟΣ – ΣΟΒΑΣ - ΚΟΛΛΕΣ) και ∆΄ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 

ΚΛΠ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση του από 29-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που 

αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια 

αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2018-

2019» προϋπολογισµού δαπάνης 36.568,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

. 

 


