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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

566.  Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που αφορά που  στην 

προµήθεια: «Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων και την τριετή 

επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 470.000,00 € πλέον  

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

 

567. ‘Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου 

Καρακατσάνη Μαρίας, ποσού 3.200,00€, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6422.03 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, που αφορά στη µετάβαση 

αεροπορικώς των Καρακατσάνη Μαρία & Νούλα Ελένης στις Βρυξέλλες του 

Βελγίου, από 08-10-2018 έως 11-10-2018, προκειµένου να συµµετάσχουν στην 

«Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων» που θα πραγµατοποιηθεί από 

8-11 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες του Βελγίου 

 

568. Ακύρωση του προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού  που αφορά στη µίσθωση 

ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του 

∆ήµου Πειραιά, για τη στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ 

 

569. Έγκριση της παράτασης δέκα τεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών, της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι µέχρι 5 Οκτωβρίου 2018,  

του  δηµόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Κέντρο Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για 

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

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

570. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που αφορά τον 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό για την εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση 

Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2018 – 2019» 

προϋπολογισµού δαπάνης 199.764 € σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

571. Έγκριση  του από 3-9-2018  Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Ασφαλτικών & λοιπών 

οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε. 2/2017» προϋπολογισµού δαπάνης 

2.822.580,64 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία Ο∆ΟΣ ΑΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

572. Έγκριση  του από 23-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση του  διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση της προµήθειας «προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των 

∆ηµοτικών Βρεφονηπιακών Σταθµών και του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Κακοποιηµένων Γυναικών Θυµάτων Βίας και των Παιδιών τους, για τις σχολικές 

χρονιές 2018-2019 και 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 441.629,81 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 
 

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

εταιρείας ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ως προσωρινής 



Κατάσταση θεµάτων της  44
ης 

 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (12-9-2018) 

 

 2 

αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας 

«Προµήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά  µηχανήµατα και 

τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 2018-2019», 

προϋπολογισµού δαπάνης 35.630,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

574. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού  για την ανάθεση 

εργασίας  «Εργασία ελέγχου του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 

έτους 2016 και 2017», προϋπολογισµού δαπάνης 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στην 

εταιρεία GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

575. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση  

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια 

υλικών αυτόµατης άρδευσης», προϋπολογισµού δαπάνης 59.823,00 €  πλέον  

ΦΠΑ,  στην εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΕΠΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, 

όπως ισχύει. 
 

576.  Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

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

εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια Λοιπών Ανταλλακτικών, (Ελαστικά, 

Αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κ.λπ.», προϋπολογισµού δαπάνης 139.524,80 € πλέον 

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

577. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 στις Α, Β, 

Γ, & ∆ ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Α/2018, προϋπολογισµού δαπάνης 300.000 € 

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

ισχύει. 
 

578. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Β/2018, προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00 € 

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

ισχύει. 
 

579. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

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

εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός Φρεατίων Υδροσυλλογής» Α.Α.Ε. 6/2017, 

προϋπολογισµού δαπάνης 199.992,66 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

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

580.  Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄ αριθµ. 379/2018 αποφάσεως του 

Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία). 
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581. Έγκριση του Πρακτικού Νο1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη των 1) Β. 

ΑΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – ∆. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Ο.Ε., & 2) ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., ως 

προσωρινών αναδόχων του  συνοπτικού για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια 

Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του 

∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 39.444,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 


