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ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

148. Έγκριση του  Πρακτικού  Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών  

αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

προµήθειας: «Προµήθεια χρωµάτων, αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

101.449,90 €  πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση στους: ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟ και ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ,  

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

 

149. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, για την πληρωµή 

προστίµου για εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού προκειµένου 

να εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού από την Περιφέρεια Αττικής της ενεργής 

∆ηµοτικής Γεώτρησης που βρίσκεται στο Πάρκο ∆ηλαβέρη. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

150. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας δηµόσιου διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Ενεργειακή 

αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων 

χώρων – εφαρµογές SMART CITIES, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον  ΦΠΑ.  

 

151. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 515,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.20 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΙΡΗ, για την πληρωµή του τέλους 

υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και του ποσοστού ανταπόδοσης 

ΤΕΕ για το ∆ηµοτικό Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 3 και ∆ηµοσθένους. 

 

152. Αποδοχή της µηνιαίας ενίσχυσης από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ AEE» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

∆ήµου µας µε 100 επιταγές ∆ώρου των 100€, σύνολο 10.000€ µηνιαίως, για 4 

επιπλέον µήνες, (από τον Μάιο 2019 έως και τον Αύγουστο του 2019), σύµφωνα 

µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν.3852/10(άρθρο 72, παρ.1, περ. 

η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

153. Αποδοχή δωρεάς ενός (1) πίνακα ζωγραφικής µε τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ» 

του καλλιτέχνη ΓΙΟΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 3463/06. 

 

154. Μη  άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 607/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Πειραιά (διαδικασία τακτική). 

 

155. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Σιγαλάκου 

Κυριάκου του Ιωάννη ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς 

κατά την δικάσιµο της 15/05/2019, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από 

δικηγόρο του «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & 

Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017. 

 



Κατάσταση θεµάτων της  16
ης 

 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (30-4-2019) 

 

 2 

156. Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του Βασιλόπουλου Παναγιώτη του 

Γεωργίου, για ζηµία που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΒΥ9499 Ι.Χ.Ε. 

όχηµα από πτώση δένδρου στις 27-12-2018. 

 

157.  Κατακύρωση  του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου 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, στην εταιρεία 

NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

158. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάθεση της 

παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείρισης/εκµετάλλευσης για ορισµένο 

χρόνο, του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. 

ΠΕΙΡΑΙΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4413/2016. 


