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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

219. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά 

στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 

προµήθεια: «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  για την αναβάθµιση 

παιδικών χαρών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € 

πλέον ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάδειξη ως  προσωρινής αναδόχου της εταιρείας 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ. Α.Ε. 

 

220. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, για τη µετάβασή  αεροπορικώς 

διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο Kristiansand της Νορβηγίας, 

από 2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2019, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στην 

εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: «GREen Startup 

Supports» και ακρωνύµιο «GRESS». 

 

221. Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του ΑΣΤΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

για την πληρωµή της προµήθειας λογισµικού τοπογραφικών εφαρµογών – 

επιλύσεων (GGTOP-GGCAD). 

 

222.  Μη άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 κατά της µε αριθµό πρωτ. 49227/13828/2019 απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία ακύρωσε την µε αριθµ. πρωτ.  

295/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

                  

223. Αποδοχή της δωρεάς υλικών οικιακού εξοπλισµού στον 3
ο
 Βρεφονηπιακό Σταθµό 

του ∆ήµου Πειραιά, από την εταιρεία «House Market Α.Ε.» (ΙΚΕΑ), σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10 (άρθρο 72, παρ.1, περ. 

η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

224. Αποδοχή  της δωρεάς κατασκευής και προσωρινής φιλοξενίας του Portal µε URL 

www.piraeus.gov.gr από την εταιρεία ΑΠΟΨΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10 (άρθρο 72, παρ.1, περ. η΄«περί 

αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

ανοικτό επαναληπτικό 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, µαταίωση του διαγωνισµού, διότι 

δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά και  επιστροφή του φακέλου του διαγωνισµού 

στην αρµόδια υπηρεσία. 
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226.  Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 

προσφορών, για τη διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

για την εργασία: «Απολυµάνσεις – µυοκτονίες – απεντοµώσεις φρεατίων, 

όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτηρίων και ελευθέρων χώρων», προϋπολογισµού 

δαπάνης 131.820,90 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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

ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

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

εκτέλεση της εργασίας: «Απολυµάνσεις – Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, 

όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού 

δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

228. Αποδοχή της δωρεάς ειδών πρώτης ανάγκης εκ µέρους της εταιρείας «ΑΒ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 

Πειραιά», σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10 

(άρθρο 72, παρ.1, περ. η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

229. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 6.075,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα 

της µονίµου υπαλλήλου ΑΝΕΖΥΡΗ ΕΛΕΝΗΣ, για τη µετάβαση αεροπορικώς 

τριών µονίµων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων 

(ΟΧΕ/ΒΑΑ), προκειµένου να συµµετάσχουν στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα 

Περιφερειών και Πόλεων», που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες του Βελγίου 

(µετάβαση 6/10 – επιστροφή 11/10). 

 

230. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 6.930,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, για τη µετάβαση αεροπορικώς 

τετραµελούς αντιπροσωπείας νέων εκλεγµένων πολιτικών του ∆ήµου Πειραιά για 

τη συµµετοχή στην «Ευρωπαική Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων», που θα 

πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες του Βελγίου (µετάβαση 6/10 – επιστροφή 

11/10). 

 

231. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.220,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6073.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΜΑΝΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ, για τη συµµετοχή (4) τεσσάρων 

υπαλλήλων της ∆/νση Πολιτισµού στο 85
ο
 Συνέδριο της ∆ιεθνούς 

Συνοµοσπονδίας Βιβλιοθηκών (IFLA WLIC 2019) που θα πραγµατοποιηθεί στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 24-30 Αυγούστου 2019 
 

 

 

 


