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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
503.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6422.14
του προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της
υπαλλήλου µας Αικατερίνης Οικονόµου για την µετάβαση αεροπορικώς και
οδικώς ή σιδηροδροµικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο
Ντορτµουντ της Γερµανίας, από 23-27 Σεπτεµβρίου 2018, προκειµένου να
συµµετάσχει στο ευρωπαικό έργο «Productive green infrastructure for post
industrial urban regeneration” στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράµµατος
HORIZON 2020, µε στόχο να αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων
από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική,
κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών.

504.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς
και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για τις φθορές οδοστρωµάτων σε
όλα τα δηµ. διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 2018-2019», προϋπολογισµού
δαπάνης 28.421,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.

505.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δένδρων», προϋπολογισµού δαπάνης
60.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

506.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ηλεκτρονικού ανοικτού 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 ισχύει, στην εταιρεία ΑΝΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ, ύστερα από
τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.

507.

Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που
αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου:
«Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά, για το
έτος 2018», προϋπολογισµού δαπάνης 644.956,00 € πλέον Φ.Π.Α., προκειµένου να
ζητηθεί από τους: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.,
ΣΤΑΥΡΟΣ Ε∆ΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΚΟΣ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., να δοθεί εντός προθεσµίας δέκα
ηµερών, επαρκής τεκµηρίωση σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου που
περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

508.

Τροποποίηση της µε αρ. 401/2018 προηγούµενης απόφασης της Ο.Ε. και
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.
ια’ του Ν. 3852/10, για τον καθορισµό Μέσου Αντικειµενικού Προσδιορισµού
Αξιών Ακινήτων, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
509.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 474/2018 ποσού
273.779,93 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 413/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας του 3ου διµήνου
2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.09, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων
από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο
των 310 δικαιούχων.

510.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 475/2018 ποσού
59.717,93 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 414/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας του 3ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α.15.6741.10, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 82
δικαιούχων.

511.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 476/2018 ποσού
2.465,40 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 415/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών Προσφύγων του 3ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.13, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 35 δικαιούχων.

512.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 477/2018 ποσού
51.766,80 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 416/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
Ανασφαλίστων του 3ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 37 δικαιούχων.

513.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 478/2018 ποσού
58.375,60 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 417/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
∆ηµοσίου του 3ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 39 δικαιούχων.

514.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 479/2018 ποσού
72.121,50 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 418/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κίνησης ΠαραπληγικώνΤετραπληγικών Ακρωτηριασµένων του 3ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.
15.6741.05, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €.
Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 219 δικαιούχων.
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515.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 480/2018 ποσού
1.257.968,22 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 419/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας του 3ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι ένας (0) από το
σύνολο των 1.974 δικαιούχων.

516.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 481/2018 ποσού
381.776,37 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 420/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Νοητικής
Καθυστέρησης του 3ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 357 δικαιούχων.

517.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 482/2018 ποσού
58.377,00 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 421/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Στεγαστικής Συνδροµής του 3ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 110 δικαιούχων.

518.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 483/2018 ποσού
462.068,18 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 422/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών Νοσηµάτων του
3ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.02, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 356 δικαιούχων.

519.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 484/2018 ποσού
2.788,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 423/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής Παράλυσης του 3ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 2 δικαιούχων.

520.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 485/2018 ποσού
8.364,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 424/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών του 3ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 6
δικαιούχων.

521.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών – αξιολόγησης προσφορών για
το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων στην Ε΄ ∆ηµοτική
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Κοινότητα Α.Α.Ε. 3Β/2018», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
522.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών – αξιολόγησης προσφορών για
το έργο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων στις Α΄, Β΄, Γ΄ & ∆΄
∆ηµοτική Κοινότητα Α.Α.Ε. 3 Α/2018», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016.

523.

Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού –
αξιολόγησης προσφορών για το έργο: «Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο
∆ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45», σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

524.

Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α4056/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 2ο Μονοµελές).

525.

Άσκηση ενδίκων µέσων (αίτηση αναίρεσης) κατά της µε αρ. Α996/2018
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ΣΤ΄ Τριµελές).

526.

Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 2.800 € (δύο
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 377/11-062018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.12 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της
Αναστασίας Κανναβού, Γεωπόνο ΠΕ1, Ειδική Σύµβουλο ∆ηµάρχου για τη
διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, τη Γαλάζια Ανάπτυξη και την Αστική
Ατζέντα. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης
διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, στη Βαρκελώνη από 2-6 Ιουλίου
2018, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο εκπαιδευτικό σεµινάριο του
ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: ”BLUe growth connects European Seas” και
ακρωνύµιο BLUES.

527.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση της προµήθειας «Υλικών Κηποτεχνίας», προϋπολογισµού δαπάνης
51.177,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ:
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση της Προµήθεια Ξυλείας και Συναφών Υλικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 44.988,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε
την ανάδειξη προσωρινού 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.
528.

Αναβολή της λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου:
«Εργασίες υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων & δικτύων όλων των
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δηµοτικών κτιρίων», προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,75 € πλέον Φ.Π.Α.,
προκειµένου να ζητηθεί από τους: ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ,
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ, να δοθεί εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, επαρκής
τεκµηρίωση σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου που περιγράφεται
στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
529.

Έγκριση του από 13-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη του κ. ΜΑΡΚΟΥ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες
επισκευής και αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια, έτους
2018», προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,86 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

530.

Έγκριση του από 13-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη της εταιρείας ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση Ιωνιδείου
Σχολής», προϋπολογισµού δαπάνης 150.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

531.

Εξώδικος συµβιβασµός σχετικά µε την καταβολή αποζηµίωσης στον κ.
ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ για ζηµία που υπέστη το µε αριθµό
κυκλοφορίας ΥΝΖ 8706 ΙΧΕ αυτοκίνητό του από εργασίες του Τµήµατος
Παρκοτεχνίας στις 2-7-2018.

532.

Έγκριση τευχών δηµοπράτησης µελέτης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγ.
∆ιονυσίου ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 15.000.000 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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