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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Έγκριση εν µέρει των πρακτικών Νο 1 και 2 και έγκριση του Πρακτικού Νο 3 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρείας L.M. CONTRUCTION 

AKTE, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για 

την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισµός Φρεατίων Υδροσυλλογής» Α.Α.Ε. 

6/2017, προϋπολογισµού δαπάνης 161.284,40 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

2. Μη εξώδικος συµβιβασµός σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στον κ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟ, για ζηµία που υπέστη η µε αριθµό κυκλοφορίας ΒΗΡ-

0356 δίκυκλη µοτοσικλέτα του, εξαιτίας  πρόκλησης ατυχήµατος στις 7-1-2015. 

  

3. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για 

τα έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στον κ. 

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

 

4. Έγκριση των από 29-11-2018 & 17-12-2018 Πρακτικών της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού και  ανάδειξη της εταιρείας KALLENERGY X. & Κ. 

ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ & Σια,  ως προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού 

για την εκτέλεση της Προµήθειας Γεωργικών Μηχανηµάτων, προϋπολογισµού 

δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

5. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών 

Κηποτεχνίας ετών 2018-2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον 

ΦΠΑ, στους 1) ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ & 2) ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε,  

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

 

6. Έγκριση  του από 18-12-2018  Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  

ανάδειξη του κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ως προσωρινού 

αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την  προµήθεια : « Προµήθεια  βιβλίων 

και εντύπων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά των ετών 2018-2019» 

προϋπολογισµού δαπάνης 31.194,10 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

7. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξη  των: 1) ΣΚΑΝΤΡΑΚ 

ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ & 2) ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε., ως προσωρινών αναδόχων του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής, για την προµήθεια πέντε (5) λεωφορείων 

για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και την τριετή 
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συντήρηση και επισκευή αυτών, προϋπολογισµού δαπάνης 740.000 €  πλέον  

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

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

εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E., ως προσωρινής αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: « Κατασκευή 

εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων στην Ε’ ∆ηµοτική Κοινότητα» Α.Α.Ε. 

3Β/2018, προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

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

εταιρείας LM CONSTRUCTION AKTE, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 

διακλαδώσεων λυµάτων στις Α, Β, Γ, & ∆΄ ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Α/2018, 

προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

 

10. Έγκριση του από 10-12-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, ως προσωρινού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 

βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό Σταθµό Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45» 

προϋπολογισµού δαπάνης 57.486,60 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

11.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.571,89 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα 

της υπαλλήλου µας Καπελιώτη Αγγελικής, για την πληρωµή ασφαλειών των 

οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, µε αριθµούς κυκλοφορίας 

ΥΜΤ 9529, ΥΜΤ 9530, ΥΜΤ 9478, ΥΜΤ 9533, ΥΝΡ 9215 και ΥΝΡ 9216. 

 

12. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 760,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.12 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας Ελένης Λιάπη, για την µετάβαση αεροπορικώς µονοµελούς 

αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στη Ρίγα της Λετονία από 4-6 Φεβρουαρίου 

2019, για τη συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού 

Έργου µε τίτλο “BLUe growth conncts European Seas” και ακρώνυµο BLUES. 

 

13. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α6770/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (τµήµα 2
ο
 Μονοµελές), σχετικά µε την υπ’αρ. Β/72/2010 

πράξη εγγραφής της προσφεύγουσας εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στον βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη 

χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οικονοµικού έτους 2010. 

 

14. Μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’αρ. Α1454/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που αφορά στην υπόθεση της εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ», κατά του ∆ήµου Πειραιά (Τµήµα Β’ Τριµελές) που 

δικάστηκε σε πρώτο βαθµό. 

 


