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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

159. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε 

τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά» ετών 

2019 – 2021, προϋπολογισµού δαπάνης 125.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

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

προσφοράς της Ένωσης Οικονοµικών φορέων 1. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., 2. VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. ΚΑΙ 3. ΜΣΜ – 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

 

160. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Αργουδέλη 

Αλέξανδρου του Θεοδώρου ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 

Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 15/05/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή 

δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων 

και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του 

Ν. 4483/2017. 

 

161. Μη άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α394/2019 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 12
ο
 Μονοµελές). 

 

162. Συγκρότηση Πενταµελούς Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη 

ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και 

Παπαστράτου, προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλεόν Φ.Π.Α. και 

προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05 € πλέον Φ.Π.Α. και ορισµός γραµµατέα της 

επιτροπής διαγωνισµού 

 

163. Έγκριση  του από Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προµήθεια: «Προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κ.λπ. για την 

Καθαριότητα»,  προϋπολογισµού δαπάνης 42.540,00 € πλέον ΦΠΑ στους: α) ΦΑΡΟ 

ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, β) KALLENERGY - Χ & Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., 

& γ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

164. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, για την προµήθεια: «Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το 

σχολικό έτος 2019-2020», συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 146.942,40 € πλέον 

ΦΠΑ (127.776,00 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 19.166,40 πλέον ΦΠΑ),  

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

εταιρεία Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ CATERING Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
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165. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ως προσωρινής αναδόχου του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής, για την προµήθεια: «Προµήθεια 

οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού 

δαπάνης 1.370.100 € πλέον  ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

166. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, 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 και 

αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ 

 


