
Κατάσταση θεµάτων της  23
ης 

 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (20-6-2019) 

 

 1 

ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

193. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου, Οικονοµικού Έτους 2019 στο όνοµα 

της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση 

αεροπορικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στην πόλη 

Βαλένθια της Ισπανίας από 24 έως 30 Ιουνίου 2019, για τη συµµετοχή του ∆. 

Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Green and Connected Ports» και ακρωνύµιο 

«GREEN C PORTS», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEF 

(CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020) µε στόχο την αναβάθµιση του 

προγράµµατος παρακολούθησης ατµοσφαιρικών ρύπων και ακουστικού 

περιβάλλοντος και θορύβου µε τοποθέτηση σταθµών µέτρησης σε κοµβικά 

σηµεία του λιµένος αλλά και κινητών αισθητήρων σε πούλµαν και φορτηγά, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η µέτρηση σε πραγµατικό χρόνο των 
επιθυµητών περιβαλλοντικών παραµέτρων. 

 

194. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 
ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της εργασίας: «Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του ∆ήµου Πειραιά, για την περίοδο από 15-10-2019 έως 15-10-2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 199.764,00 €,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύει, κήρυξή του ως άγονου και επανάληψή του µε τους ίδιους 
όρους διακήρυξης 

 

 

195. Μη έγκριση  των αιτήσεων εξαίρεσης των ΜΠΑΜΠΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ, 

ΜΠΡΑΪΜΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑΣ, ΓΚΙΑΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ ΑΡΓΥΡΩΣ, ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΙΝΑΣ – 

ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΛΑΓΟΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, 

ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΣΟΦΙΑΣ, ΑΛΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗΣ,  µελών των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών 
και εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών επί της ∆ιακήρυξης διαγωνισµού για την 
ανάθεση παραχώρησης – αξιοποίησης και διαχείρισης/εκµετάλλευσης για 

ορισµένο χρόνο του ∆ηµοτικού Ακινήτου ΕΝ.Κ. Πειραιά 

 

196. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 675/2019 ποσού 

1.500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 40/2019 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ 

ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ και αφορά έξοδα δηλώσεων Κτηµατολογίου, στο πλαίσιο 

διεκδίκησης του κτήµατος στο Σχιστό. 

 

197. Μη άσκηση  αναίρεσης κατά της µε  αρ. A 219/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Ζ Τριµελές)» 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

198.  Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 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 
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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,  και ανάδειξη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ ως προσωρινής αναδόχου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

199. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ.  1298/2019 ποσού 

335,26 €, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 85/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου ΧΙΟΝΙ∆Η  ΧΡΗΣΤΟΥ, για 

µία νέα παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και 
Σωτήρος ∆ιός µε  αρ. 12035915-01. 

   

200. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α1221/2019 αποφάσεως του 4
ου

 

Μονοµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

201. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α2060/2018 αποφάσεως του  Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

202. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α1869/2019 αποφάσεως του  5
ου

 

Μονοµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

203. Μη άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α2016/2019 αποφάσεως του  10
ου

 

Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

204.  Έγκριση της ήδη ασκηθείσας έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α2017/2019 αποφάσεως 
του  10

ου
 Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

205. Έγκριση νοµικής υποστήριξης της Προϊσταµένης του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου κας Γεωργανά Αγγελικής, ενώπιον του Β’ 

Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς, κατά την δικάσιµο της 24/09/2019, 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. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 9

ο
: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του Προϊστάµενου τµήµατος 

Αποχέτευσης, κου Συρίγου Ιωάννη, ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 18/06/2019, 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. 

 


