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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

766. Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προµήθειας αµόλυβδης βενζίνης,  

προϋπολογισµού δαπάνης 97.886,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 (άρθρ. 72 παρ. 1), του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006 (άρθρ. 

103 παρ. 2γ), στην εταιρεία  GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ. 

 

767.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την µεταφορά Μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης 

(τρίτης ηλικίας) προϋπολογισµού δαπάνης 128.440,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην εταιρεία 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

 

768.  Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 951 δικαιούχων διατακτικής 

τροφίµων, οικονοµικά αδύναµων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της 

εορτής των Χριστουγέννων έτους 2018. 

 

769. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 

της προµήθειας: α) «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, στους ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ 

– ∆ΑΝΑΟΣ & ΠΑΓΩΝΗ ΧΡ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ. 

 

770. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ.  Θ939/2018 ποσού 

1.400 ευρώ (χίλια τετρακόσια ευρώ), που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 698/06-11-

2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 15.6422.04 του 

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

µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου και Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού 

Μπαφούνη Ευαγγελίας και αφορά την ηµερήσια αποζηµίωση, τα οδοιπορικά 

έξοδα , απόδειξη συµµετοχής στο συνέδριο και το ξενοδοχείο,  για τη µετάβαση 

της στο Εδιµβούργο της Σκωτίας στη συνάντηση “ Eurocities 2018” που 

διοργάνωσε η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 28 έως και 

τις 30 Νοεµβρίου 2018 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ως προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες 

Συντήρησης και Επισκευής στο ΒΕΑΚΕΙΟ Θέατρο» προϋπολογισµού δαπάνης 

72.500€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

  

772. Έγκριση του από 22-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας  ΑΦΟΙ ∆ΙΓΩΝΗ Ο.Ε., ως προσωρινής αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευές 

προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 

δαπάνης 281.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 
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773.  Έγκριση  του από 28-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., ως 

προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου: «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση και εκσυγχρονισµός 

αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισµού δαπάνης 80.645,16€ πλέον Φ.Π.Α, 

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

 

774. Έγκριση του από 3-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη του κ. ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ως προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

«Συντηρήσεις και Επισκευές ∆ιατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 120.900,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

775. Έγκριση του από 3-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε, ως 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθµών» 

προϋπολογισµού δαπάνης 161.290,32€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

776. Έγκριση του από 26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως προσωρινού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισµού,  για την εκτέλεση του έργου: «∆ηµιουργία νέου 

Βρεφικού τµήµατος στο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. 

Ζερβού και Γιαννοπούλου», προϋπολογισµού δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

777.  Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη της εταιρείας Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ,  προσωρινής αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση 

της προµήθειας: «Προµήθεια Λοιπών Ανταλλακτικών, (Ελαστικά, Αεροθάλαµοι, 

συσσωρευτές κ.λπ.», προϋπολογισµού δαπάνης 112.520,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

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

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την µελέτη: «Αποκατάσταση και Επανάχρηση διατηρητέου 

κτιρίου για µετεγκατάσταση Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά επί της οδού 

Ρετσίνα  47», ΥΠΟΕΡΓΟ 1:»Στατική Μελέτη» προϋπολογισµού δαπάνης 

59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

779. 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 βάσει τιµής, 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. 

 

780. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και 

αµόλυβδης βενζίνης  για τις ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών 
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Προσώπων για τα έτη 2018- 2019» (οµάδα Α΄ Πετρέλαιο θέρµανσης), 

προϋπολογισµού δαπάνης 449.175,12 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει στην εταιρεία PLUSOIL AE. 

 

781.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «Κέντρο Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας 

για τη Γαλάζια Ανάπτυξη» προϋπολογισµού δαπάνης 1.451.612,90 € πλέον ΦΠΑ, 

ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 

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

PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Υγ1) που 

βρίσκεται επί της οδού ∆ραγάτση αριθµ. 10, Πλατεία Κοραή στο ισόγειο της 

Ιωνιδείου Σχολής, συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 

111,04 τµ, β) υπόγειου χώρου παρασκευαστηρίου 111,51 τ.µ. και γ) παταριού 

58,89 τµ). 

 

782.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Υγ2) που βρίσκεται επί 

της οδού ∆ραγάτση αριθµ. 10, Πλατεία Κοραή στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, 

συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 65,10 τµ και β) 

παταριού 35,40 τµ). 
 

 

783. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος Εµ4) που βρίσκεται επί 

της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αριθµ. 41, στο ισόγειο της Ιωνιδείου Σχολής, 

συνολικής επιφανείας: α) ισόγειου χώρου κύριας χρήσης 69,01 τµ και β) 

παταριού 30,25 τµ). 

 

 

   


