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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

232.  Εισήγηση στο ∆.Σ. της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού για το 1ο τρίµηνο του έτους 2019. 

 

233.  Εισήγηση στο ∆.Σ. της µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2019. 

 

234.  Απόδοση λογαριασµού και για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό Θ172/2019 

ποσού 1.700,00€ (χιλίων επτακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε 
αρ.216/01-07-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2019, στο 

όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Μπούρµπου Μιχαήλ. Το 

ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης αντιπροσώπου 

του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «MOBILITAS», που 

διεξήχθη στην πόλη Νίκαια της Γαλλίας από τις 10-07-2019 έως τις 11-07-2019. 

 

235. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη. 

 

236. Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό Θ.139/21-6-2019 

ποσού 1300€ (χιλίων τριακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 

193/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της 
µονίµου υπαλλήλου του  ∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου Αικατερίνης. Το ένταλµα 

προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς 
αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο 

ευρωπαϊκό έργο στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας από 24 έως 30 Ιουνίου 2019, 

που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Green and Connected Ports» µε 
ακρωνύµιο «GREEN C PORTS CEF (CONNECTING EUROPE FACILITY 

2014-2020) και στόχο την αναβάθµιση του αστικού χώρου, την παρακολούθηση 

ατµοσφαιρικών ρύπων ,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. 

 

237.  Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. Α 1248/2019 απόφασης του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά λόγω ανεκκλήτου, µε βάση την σχετική 

εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 

238.  Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. Α 1906/2019 απόφασης του 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά λόγω ανεκκλήτου, µε βάση την σχετική 

εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 

239.  Συζήτηση σχετικά µε τον δηµόσιο φανερό προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό 

που αφορά στη µίσθωση ακινήτου εντός των ορίων  Γρ. Λαµπράκη, Ακτή 

Μουτσοπούλου (παλιό ρολόι), Χαρ. Τρικούπη έως Ακτή Μιαούλη, Ακτή 

Μιαούλη έως Ακτή Καλλιµασιώτη και Κόνωνος, από Κόνωνος έως Αλιπέδου και 
Πλ. Ιπποδαµείας, από Ευαγγελιστρίας έως Γρ. Λαµπράκη, προκειµένου να 

µεταστεγαστεί το Γενικό Αρχείο του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2
ο
 όροφο του 
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κτιρίου του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2, κήρυξή 

του ως άγονου και επιστροφή του φακέλου του διαγωνισµού στην αρµόδια 

υπηρεσία. 

 

240.  Έγκριση του από 19/7/2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού που αφορά 

στην Υπηρεσία  «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του 

∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 43.599,75 € πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη της 
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» - «ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ», ως προσωρινής αναδόχου, 

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

 

241.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

∆ήµου Πειραιά» ετών 2019 – 2021, προϋπολογισµού δαπάνης 125.000 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 
ένωση των οικονοµικών φορέων: α) LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., 

β) VMC ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ και γ) ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ. 

 

242.  Έγκριση των Νο 1 & 2 πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάθεση της 
προµήθειας: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου, ετών 2019-2020-2021» προυπολογισµού δαπάνης 
159.297,16 € πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη των: α) εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ και β) ΓΑΛΑΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ως 
προσωρινών αναδόχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 


