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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

324. Ακύρωση της µε αρ. 315/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν  οι όροι της διακήρυξης για τη 

διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 

προµήθεια: «Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης  για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018-2019, 

προϋπολογισµού δαπάνης 449.175,12 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, διότι  οι αποφάσεις των σχολικών 

Επιτροπών είναι προγενέστερες των πρωτογενών αιτηµάτων. 

 

325. Αποδοχή  της δωρεάς της εταιρείας «Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», ειδών πρώτης 

ανάγκης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Πειραιά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10. 

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

326. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στο 

συνοπτικό διαγωνισµό για την υπηρεσία: «Εργασία ελέγχου του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2016 και 2017», προϋπολογισµού δαπάνης 

37.200 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, (άγονος- επανάληψη), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει . 

 

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

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: 

“Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ» ∆ήµου 

Πειραιά για τα έτη 2017-2018 – Προγραµµατική σύµβαση µε Περιφέρεια 

Αττικής” προϋπολογισµού δαπάνης 40.317,50 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία 

BULD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

328. Ακύρωση της µε αρ. 235/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 199.991,78 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20.7335.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για 

την  αντικατάσταση φθαρµένων, επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών 

πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) ∆ήµου Πειραιά. 

 

329. Τροποποίηση της µε αρ. 136/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία εγκρίθηκε η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Νόµου 4483/2017 (άρθρο 52) και έγκριση της εφάπαξ καταβολής 

των υπολοίπων δόσεων της ρυθµισµένης οφειλής της. 

 

ΑΠΟΣΥΡΡΟΝΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Άσκηση ή µη  ενδίκων µέσων  κατά της υπ’ αρ. Α1861/2017 αποφάσεως του 

Β’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Άσκηση ή µη  ενδίκων µέσων  κατά της υπ’ αρ. 269/2018 αποφάσεως του  

Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Άσκηση ή µη  αναίρεσης  κατά της µε αρ. 478/2017 απόφασης του  Εφετείου  

Πειραιά. 
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330. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.172,85 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την 

προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 209.  

 

331. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 1.736,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών για το ∆.Π. 202 (ψυγείο λαδιού σασµάν). 

 

332. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 69.  

 

333. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 10.633,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 281. 

 

334. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 16.992,96 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π. 284. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας συσσωρευτών για τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου και 

τα δίκυκλα του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 47.714,00 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας υλικών αυτόµατης άρδευσης, προϋπολογισµού δαπάνης 

59.823,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

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

ηλεκτρονικού ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας φυτικού 

υλικού, προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

338. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό Θ 287 – 

27/04/2018 ποσού 2.980,34 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου 

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σύµφωνα µε την µε αριθ. 230/2018 απόφαση Ο.Ε. 

που αφορά την µεταφορά της µε αριθ. µητρ. 695094 παροχής νερού στην 

διασταύρωση των οδών Σπυρίδωνος και Μαντινείας στον Πειραιά (πρώην 

στρατόπεδο Παπαδογιώργη). 

 

339. Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018. 

 

340. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων. 
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ΑΡΙΘ 

ΑΙΤΗΜ. 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κ.Α.Ε. 

Α/Α 

ΜΗΤΡ. 

∆ΕΣΜ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

913 
Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας 
10.6012.01 951 

Υπερωρίες Γραφείου Πολιτικής 

Προστασίας & ∆ιαχείρισης 

Κρίσεων 

400,00 

916 
∆/νση Αρχ/κού & 

Λ.Τ.Ε 
30.6012.01 931 

Υπερωριακή απογευµατινή 

εργασία ∆/νσης Αρχ/κού  
5.000,00 

923 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 935 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆.Π 112 
192,20 

927 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.23 939 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 233 (Ρολοι ταχογράφου) 
74,40 

928 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.23 940 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 240 (φανάρι κ.λ.π) 
618,76 

929 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 942 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆Π 260 
405,48 

930 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 943 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 272 (ακρόµπαρο, ηµίµπαρο 

κ.λ.π) 

582,80 

931 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 944 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 273 (ρουλεµάν τροχού, 

τσιµούχες τροχού) 

327,36 

933 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 945 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆.Π 280 
137,02 

935 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 947 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆.Π 282 
235,60 

938 ∆/νση Πολιτισµού  00.6453.02 932 

Ετήσια συνδροµή που αφορά την 

24ωρη φύλαξη της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης Πειραιά 

150,00 

939 ∆/νση Πολιτισµού 15.6265.08 933 

Ανάθεση εργασίας και ελέγχου 

για τη συντήρηση των 

συστηµάτων ασφάλειας της 

∆ηµοτικής Πινακοθήκης Πειραιά 

500,00 

942 

∆/νση 

Βρεφονηπιακών 

Σταθµών 

15.6261.12 950 

Προµήθεια & εγκατάσταση 

συστήµατος τοπικής εφαρµογής 

Πυρανίχνευσης – Πυρασφάλειας 

στην κουζίνα του 3ου Βρεφ/κού 

Σταθµού   

1.045,00 

944 

Τµήµα 

Ανταποδοτικών 

Τελών 

10.6012.04 949 

Υπερωρίες υπαλλήλων τµήµατος 

ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ 

2018 

2.000,00 

949 Νοµική Υπηρεσία 00.6495.01 955 
Ειδικές έκτακτες δαπάνες που 

αφορούν την Νοµική Υπηρεσία 
1.000,00 

 

 


