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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

747. Άσκηση πρόσθετης παρέµβασης σε εκκρεµή δίκη για την άρση της ρυµοτοµικής 

απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση του ∆ήµου ΚΑΜΙΝΙΑ στο Ο.Τ 

µεταξύ των οδών Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς – Αλµυρίδος  και Μαραθώνος, το 

οποίο ρυµοτοµείται µε το από 19-11-1892 ∆ιάταγµα Ρυµοτοµίας (ΦΕΚ 412/21-11-

1892, µέρος Πρώτον). 

 

748. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Καθορισµού τελών κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου από εµπορικές δραστηριότητες για το έτος 2019. 

 

749. Έγκριση του από 26-11-2018 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη των: Α) ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και Β) ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως 

προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού 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. 

 

750. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής Θ988, ποσού 19.260,00€ 

συµπ. Φ.Π.Α., που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 746/27-11-2018 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισµού 

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

Πειραιά Σταµατίνας Μανωλάκου. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην 

πληρωµή εξόδων για τη φιλοξενία (διαµονή) 18 οµογενών µαθητών από την 

Ελληνική Κοινότητα του Παναµά. 

 

 751. Κατακύρωση  του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού, για την 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,  στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ. Α.Ε. 

 

 

752. Έγκριση του από 4/12/2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στο συνοπτικό διαγωνισµό για την  προµήθεια : « Προµήθεια  τροφίµων µέσω 

διατακτικών που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας 

ενόψει των Χριστουγέννων του 2018» προϋπολογισµού δαπάνης 51.900,00 € πλέον 

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

οποίο ο διαγωνισµός είναι άγονος. 

 

753. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας L.M. CONSTRUCTION AKTE, ως προσωρινής 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση της 

εργασίας: «Καθαρισµός Φρεατίων Υδροσυλλογής» Α.Α.Ε. 6/2017, προϋπολογισµού 

δαπάνης 161.284,40 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 

 

754. Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, της προµήθειας τροφίµων τα οποία θα 

διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και 

κατοίκους µας, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων του 2018, προϋπολογισµού 
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δαπάνης 51.900,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

όπως ισχύει, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. 

 

755. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6322.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση 

ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου µας Καπελιώτη 

Αγγελικής, για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων της πρώην 

∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΜΤ 9529, ΥΜΤ9 

530, ΥΜΤ 9478, ΥΜΤ 9533, ΥΝΡ 9215 και ΥΝΡ 9216. 

 

756. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έγκρισης κανονισµού τελών διαφήµισης 

έτους 2019. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

757. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6323.01 

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

ΚΑΠΛΑΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ για τον έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοσης ΚΕΚ, που 

αφορά τα οχήµατα της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.  

  

758. Συγκρότηση  τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης 

Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «Προµήθεια 

χρωµάτων, αναλώσιµων ειδών και εργαλείων βαφής, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 101.449,90 €  πλέον 

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

 

759. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α 4813/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (τµήµα 12
ο
 Τριµελές) σχετικά µε τις υπ’ αρ. 6115/1/2015 

και 6114/1/2015 πράξεις εγγραφής της Ε.Υ∆.Α.Π. στον βεβαιωτικό κατάλογο 

τελών καθαριότητας και φωτισµού και δηµοτικού φόρου, οικονοµικού έτους 

2015.    

 

760. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έγκρισης της επιβολής του τέλους 0,5% 

επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστηµάτων α. τουριστικών ειδών, β. ειδών 

λαϊκής τέχνης, γ. ενθυµίων και δώρων, δ. ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής 

τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών 

χρησιµοποιούµενων στην παραλία, ε. ειδών που χρησιµοποιούνται στη θάλασσα 

από τους λουόµενους, στ. ειδών «σπορ», «σκι» και  «ορειβασίας», ζ. σχολών 

εκµάθησης καταδύσεων, η. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και 

ποδηλάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 1, του νόµου 

4483/2017. 

 

761. Έγκριση του από 26-11-2018 Πρακτικού  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας SINGULARALOGIC A.E., ως προσωρινής αναδόχου του  

συνοπτικού διαγωνισµού για την «Ανάθεση της σύµβασης υποστήριξης – 

ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 29.931,52 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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762. Απόδοση λογαριασµού για τα εντάλµατα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ754/2018 & 

ΧΕ755/2018 συνολικού ποσού 3.200,00€ (τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ) που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 567/12-09-2018 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του 

Οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. 

Καρακατσάνη Μαρίας. Τα εντάλµατα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή 

εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπίας του ∆ήµου Πειραιά, για τη 

συµµετοχή στην «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων», που 

διεξήχθη στις Βρυξέλλες του Βελγίου από τις 08-10-2018 έως τις 11-10-2018. 

 

763. Έγκριση προσθήκης ειδικών όρων στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου 

Ανάπλαση   Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουµουνδούρου «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ».          

                         

 


