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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

674. Κατακύρωση  του αποτελέσµατος  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων 

σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά έτους 2018», προϋπολογισµού δαπάνης 240.400 

€ πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, στον κ. 

ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

 

675.  Κατακύρωση  του αποτελέσµατος 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, στην εταιρεία Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ. 

 

676.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, στην εταιρεία Χ. 

ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ. 

 

677.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 6.200,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.6495.01 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου 

Γεωργίου  Γιουρούκου για την πληρωµή του τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση 

αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ για το κτιριακό 

συγκρότηµα της Ιωνιδείου σχολής. 

 

678.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600 ευρώ σε βάρος του  

Κ.Α.00.6495.01 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»  του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, κας 

Σταµατίνας Τσιτσινάκη, για  ειδικές έκτακτες δαπάνες που αφορούν την Νοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου µας, όπως φωτοτυπίες εντός δικαστηρίων, έξοδα που 

αφορούν δικαστικές επιδόσεις εκτός έδρας κλπ. 

 

679.  Έγκριση  του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάκληση της µε αρ. 

344/2018 (προσωρινός ανάδοχος) απόφασης της Ο.Ε., που  αφορά στον 

ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για την µεταφορά Μελών των 

Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (τρίτης ηλικίας) προϋπολογισµού δαπάνης 

128.440,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 

 

680. Έγκριση παράστασης και νοµικής εκπροσώπησης ενώπιον του ΣΤΕ (Γ΄ Τµήµα) 

κατά της από 27-3-2018 αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

της Ιωνιδείου Σχολής (414/2018 απόφ. ∆ΕΦΑΘ). 

 

681. Ανάδειξη της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΧΩΡΗΣ &Σια ΕΕ, ως προσωρινής 

αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

682. Μη άσκηση  προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 κατά της µε αριθµό πρωτ. 79284/26687/2018 απόφασης του 

Συντονιστή αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, η οποία ακύρωσε τη µε αριθ. 

πρωτ. 542/2018ν απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

683. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Αργουδέλη 

Αλεξάνδρου, ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη 

δικάσιµο της 07-11-2018 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο 

του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. 

στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») 

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

 

684. Έγκριση νοµικής υποστήριξης των: AΧΙΛΛΕΑ ΚΟΥΤΣΟ∆ΟΝΤΗ τέως 

Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΩΜΑ και 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η, υπαλλήλων τµήµατος Συνεργείων Ανοικτών 

χώρων, της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, ενώπιον του Β΄ Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την  δικάσιµο της 12/11/2018 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής 

υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν.4483/2017. 

 

685.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 39.000,00 ευρώ σε βάρος των Κ.Α 

20.6321.01 µε ποσό 15.000,00 €, Κ.Α 20.6322.01 µε ποσό 20.000,00 € και Κ.Α 

20.6323.01 µε ποσό 4.000,00 € του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2018 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου Χαστά ∆ηµητρίου, για την πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων, φορτηγών οχηµάτων και λοιπών 

τελών κυκλοφορίας. 

 

686.  Κατακύρωση  του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση Κλειστού Συγκροτήµατος Γυµναστηρίων 

Π. Σαλπέας ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 558.627,12 €  πλέον ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ. 

 

687.  Κατακύρωση του αποτελέσµατος 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, στον 

ΜΑΡΚΟ Κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ. 

 

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

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του αποτελέσµατος 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, στην εταιρεία ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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689.  Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά τον  

συνοπτικό διαγωνισµό για την εκτέλεση της Προµήθειας Γεωργικών 

Μηχανηµάτων, προϋπολογισµού δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και επανάληψη του ως άνω διαγωνισµού . 

 

690. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως προσωρινής αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, 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.  

 

 

      


