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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

735. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Μερικής αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.  

  

736.  Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της αποδοχής  ενδοδικαστικού συµβιβασµού 

σε σχέση µε την ΑΓ 282/2018 αγωγή της εταιρείας ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Χ. ΑΤΕ.    

 

737. Παράταση αποπληρωµής έως 31-12-2018 του υπ΄ αρ. 3169/2018 Χρηµατικού  

Εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α.00.6495.01 

«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 

οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Σταµατίνας 

Τσιτσινάκη.    

 

738. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 893/2018    ποσού 

6.200,00€ στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου, Γεωργίου  Γιουρούκου 

σε  βάρος του Κ.Α 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 που 

αφορούσε στην πληρωµή του τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων 

Ν.4495/2017 και του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ για το κτιριακό συγκρότηµα 

της Ιωνιδείου σχολής. 
 

739. Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου, για το ένταλµα 

προπληρωµής µε αρθ. 3153 ποσού 402,43€ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρθ 

694/6-11-2018 απόφαση της Ο.Ε, σε βάρος του Κ.Α  00.6495.18 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά  Οικονόµου Αικατερίνης.Tο ένταλµα 

προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων παροχής στατιστικών στοιχείων από 

την ΕΛΣΤΑΤ στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

HORIZON 2020-proGIreg      

 

740.  Έγκριση του Πρακτικού No 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την 

εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φθαρµένων και επικινδύνων για την 

ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ)», 

προϋπολογισµού δαπάνης 161.283,70 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει στην εταιρεία Β. ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

741. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

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

προµήθεια τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κ.λπ. για την Καθαριότητα 

προϋπολογισµού δαπάνης 42.540,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

742. Έγκριση του Πρακτικού  Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη των: 

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ – ∆ΑΝΑΟΣ και ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡ. 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ, ως  προσωρινών αναδόχων του  συνοπτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας: «Παροχές ένδυσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τις 

ανάγκες των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών β) Προµήθεια Στολών Φιλαρµονικής 

Ορχήστρας», προϋπολογισµού δαπάνης 34.803,10 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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743. Έγκριση  του από 16-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση  του  συνοπτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς 

και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε 

όλα τα δηµ. διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2018-2019», προϋπολογισµού 

δαπάνης 28.421,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει στην εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ. 

 

744. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την για την παροχή υπηρεσιών 

µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος ανάλυσης επικινδυνότητας 

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. 

 

774455..  Συγκρότηση  τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης 

Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού  για την 

Προµήθεια οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, 

προϋπολογισµού δαπάνης 1.698.924,00 € συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ,  σύµφωνα 

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

 

   


