
       
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                    Πειραιάς 13-11-2019 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Αριθ. Πρ.:69982                       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ιεύθυνση: ∆ραγάτση 12 (3

ος
 όροφος), Πειραιάς ΑΗΚ196/2019 

Ταχ. Κώδικας: 185 35 
Πληροφορίες ����: Α.Αντωνίου  
Τηλέφωνο ℡℡℡℡: 213 2022089 
Fax ����: 213 202 888 
E-mail: promithies@piraeus.gov.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
                                                                                   ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   

Έχοντας υπόψη : 

1. Το αίτηµα του Τµήµατος Πινακοθήκης & Μουσείων  της ∆/νσης Πολιτισµού.  

2. Την µε αρ. 60278/08-10-2019 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά µε την έγκριση δαπάνης & 

διάθεση πίστωσης µε Α∆Α: 6ΑΝ6ΩΞΥ-ΜΞΡ, Κ.Α.: 00.6453.02 και  α/α Μητρ. ∆εσ.: 1509/2019. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120. 

6. Προεδρικό ∆ιάταγµα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

7. Τις  µε αρ. πρωτ. 55401/170/2019,55989/176/2019 Αποφάσεις  ∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίστηκε 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρµοδιότητες. 

8. Την µε αρ. πρωτ. 67890/19-10-2018 Πρόσκληση του ∆ήµου µας . 

9. Την   µε αρ. 375/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισµών - αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών. 

10. Το υπ’ αριθµό 1/2019 πρακτικό αξιολόγησης της αρµόδιας επιτροπής και αφού λάβαµε υπόψη µας την 

πρόταση της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

            Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και αναθέτουµε  
στην εταιρεία µε  διακριτικό τίτλο NEW SECURITY I.K.E. , που εδρεύει στην οδό Χανίων 61 στον Άγιο 
∆ηµήτριο Τ.Κ. 17342, µε ΑΦΜ 800930021 ∆ΟΥ Αγ. ∆ηµητρίου, την εργασία που αφορά στην 
παρακολούθηση των συστηµάτων ασφαλείας και συναγερµού από το κέντρο λήψης σηµάτων (CONNECT) 
για το έτος 2019-2020 (ετήσια συνδροµή), ποσού 150,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24% ,µε  cpv( 79711000-1), σε 
βάρος του   Κ.Α 00.6453.02 & α/α Μητρ. ∆εσµ.: 1509/2018, για τις ανάγκες της ∆/νσης Πολιτισµού  του 
Τµήµατος Πινακοθήκης & Αρχείων. 

               Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11
η
 του Ν.4412/2016 η πραλαβή της σύµβασης και το σχετικό 

πρωτόκολλο θα εκδοθούν από τον Προϊστάµενο του αρµόδιου τµήµατος. 
                                                              

    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

και µε ειδική εντολή 

             Η 

                                              

 

                                                                                                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      

                                                                                                                              

                                                                                                                                                    ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ                     

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΙΝΩΞΥ-ΠΙΨ
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