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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

22. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ,  προσωρινής αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Αστική Ανάπλαση 

Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 

δαπάνης 1.370.967,74€ πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

23.  Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, 

που αφορά στη µίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ 

∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα εντός των ορίων, 

Γρ. Λαµπράκη έως Ακτής Μιαούλη, Εθνικής Αντιστάσεως και από Σκουζέ έως 

Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειµένου να µεταστεγαστεί το Γενικό Αρχείο του 

∆ήµου που βρίσκεται στον 2
ο
 όροφο του κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2, 

(άγονος – επιστροφή στην Υπηρεσία). 

 

24. Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, 

που αφορά στη µίσθωση ακινήτου/ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων  της 

Β΄ ∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ 

των οδών Εθνικής Αντιστάσεως - Ελευθερίου Βενιζέλου- Γρηγορίου Λαµπράκη – 

ΙΙας Μεραρχίας και Ακτής Μιαούλη και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί/θούν για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του 

∆ήµου που στεγάζονται στο κτίριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος 

Πειραιά) και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, όπου στεγάζονται 

οι υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

(άγονος – επιστροφή στην Υπηρεσία). 

 

25. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.500 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2019 

στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας Πούλου Μαρίας, για τη µετάβαση 

διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του 

έργου ”VITAL NODES” στο πλαίσιο του Προγράµµατος HORIZON 2020, που 

θα διεξαχθεί στο Venlo της Ολλανδίας από 07-09/02/2019».  

 

26. Συγκρότηση τετραµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης 

Προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την 

εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουµουνδούρου 

(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)», προϋπολογισµού δαπάνης 4.596.774,19 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

 


