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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

588. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

της εταιρείας PLUSOIL AE προσωρινής αναδόχου ως προς την οµάδα Α΄ 

Πετρέλαιο θέρµανσης, του διεθνούς ανοικτού συστηµικού ηλεκτρονικού 

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 362.238,00 €  πλέον 

ΦΠΑ και κηρύσσει άγονο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ως προς την οµάδα Β΄ 

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

 

 

589. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων 

της Ε΄∆ηµ. Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών : 

Κουµουνδούρου – Αγ. ∆ηµητρίου – Λ. Σαλαµίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας,  

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ. 

 

590. Αποδοχή της δωρεάς δύο µεταχειρισµένων καταψυκτών (µοντέλο ΑΗΤ 

διαστάσεων 2,50Χ 85Χ80h) εκ µέρους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ», για την ενίσχυση του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις σχετικές  διατάξεις του Ν. 

3463/06 και Ν. 3852/10 (άρθρο 72, παρ. 1, περ. η’ «περί αρµοδιοτήτων της 

Οικονοµικής Επιτροπής» 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

εταιρείας ELIDOC SYSTEMS AND SERVICES ως προσωρινής αναδόχου του  

συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ταξινόµηση – 

Καταγραφή και Ψηφιοποίηση του Αρχείου Ροντήρη» προϋπολογισµού δαπάνης 

40.322,58 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

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

εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. ως προσωρινής αναδόχου του  συνοπτικού 

διαγωνισµού 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. 

 

593. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

του κ. ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ως προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για 

τα έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

594. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά στον 

διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την προµήθεια πέντε (5) 

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

740.000 €  πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

595. Έγκριση  του από 27-9-2018 Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

σχετικά µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

«Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου», 

προϋπολογισµού δαπάνης 182.420,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει στην εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & Σία ΕΕ. 
 

596. Έκδοση  εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 σε βάρος του Κ.Α 00.6221 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου του 

∆ήµου ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για Ταχυδροµικά Τέλη. 

 

597. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο 

Θέατρο» προϋπολογισµού 72.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, κατόπιν της από 12-9-2018 

ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

221  του Ν. 4412/2016. 

 

598. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων 

ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 120.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

κατόπιν της από 12-9-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 

599. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση και 

εκσυγχρονισµός αθλητικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισµού 80.645,16  € πλέον 

Φ.Π.Α. κατόπιν της από 12-9-2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 

600. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών 

Σταθµών», προϋπολογισµού 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α. κατόπιν της από 12-9-

2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 

601. Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού – 

αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «∆ηµιουργία νέου 

Βρεφικού τµήµατος στο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. 

Ζερβού και Γιαννοπούλου» προϋπολογισµού δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 

602. Αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους του Ελληνο – Ουκρανικού Επιµελητηρίου, 

µαρµάρινης ενιαίας προτοµής των φιλικών Σκουφά, Ξάνθου,  Τσακάλωφ, η 

οποία θα τοποθετηθεί στην πλατεία Οδησσού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3463/06 και Ν. 3852/10. 

 

603. Αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους του «Ιδρύµατος ∆αµαλά», µαρµάρινης προτοµής 

του Αντωνίου ∆αµαλά, η οποία θα τοποθετηθεί στην πλατεία Τερψιθέας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10. 
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604.  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 «Αναβάθµιση – συντήρηση – βελτίωση και εκσυγχρονισµός 

αθλητικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισµού 80.645,16  € πλέον Φ.Π.Α., 

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

605.  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 «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Βρεφονηπιακών 

Σταθµών», προϋπολογισµού 161.290,32 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

606. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής για την 

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του 

∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 281.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα 

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

607. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου: «∆ηµιουργία νέου 

Βρεφικού τµήµατος στο Βρεφονηπιακό Σταθµό του ∆ήµου επί των οδών Σπ. 

Ζερβού και Γιαννοπούλου» προϋπολογισµού δαπάνης 56.300,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

608. 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  

προµήθεια «Αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά 

έτους 2018 – 2019» προϋπολογισµού δαπάνης 36.568,75 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
 

609. 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  

προµήθεια «Γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του 

∆ήµου έτους 2018 - 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 36.806,79 € 

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

ισχύει 
 

610. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της υποχρεωτικής αναµόρφωσης του ΟΠ∆ 

οικονοµικού έτους 2018 

 

611.  Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής,  για την προµήθεια: « Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του 

∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022», προϋπολογισµού δαπάνης 1.208.114,92 € πλέον  ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 


