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ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

206. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Α. & Μ. Ο.Ε.,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

207. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού που αφορά στην Υπηρεσία  «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

των λουτρικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 43.599,75 

€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

 

208. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής 

Κουµουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προϋπολογισµού δαπάνης 4.596.774,19 € 

πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ. 

 

209. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

εκτέλεση του έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του 

∆ήµου Πειραιά, για το έτος 2019» προϋπολογισµού δαπάνης 806.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 

210. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 
προσφορών, για τη διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

για την: «Προµήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 
69.841,50 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

211. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 
προσφορών, για τη διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

για την: «Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 
85.662,63 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

212. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

«Προµήθεια σιδηρουργικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 €  

πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
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213. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

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

«Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 85.662,63 €  πλέον 

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

 

214. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ.  Θ 118/2019 ποσού 

30.000,00 €, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 188/2019 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της υπαλλήλου ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη. 

   

215. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΧΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή: Λοιπών Τελών 

Κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου)  του ∆ήµου. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 10

ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ΓΕΝΝΑΤΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΗ για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΜΕ 118044 από πτώση κλαδιού δένδρου. 

 

216. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για τη µετάβασή του ως 
αντιπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στην 7

η
 διακρατική 

συνάντηση για το έργο «MOBILITAS» στη Νίκαια της Γαλλίας, που θα 

πραγµατοποιηθεί από 10 έως 11 Ιουλίου. 

 

217. Άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α 792/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 12
ο
 Μονοµελές). 

 

218. Έγκριση του  Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 
εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE ως προσωρινής αναδόχου του  

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας :  «Προµήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά 

έτους 2019» προϋπολογισµού δαπάνης 40.320 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 14

ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 

προσφορών, για τη διενέργεια  διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού, για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου 

Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του 

Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart 

Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 15

ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη 

διενέργεια  διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την: «Παροχή Υπηρεσιών 

Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή Αναβάθµιση 

– Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - 

εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00€  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 


