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ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

84. Έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την µελέτη: 

«Αποκατάσταση και Επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου για µετεγκατάσταση 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα 47», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Στατική 

Μελέτη» προϋπολογισµού δαπάνης 59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία 

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.,   σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

85. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 335,26 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου 

ΧΙΟΝΙ∆Η  ΧΡΗΣΤΟΥ, για µία νέα παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην οδό Ηρώων 

Πολυτεχνείου και Σωτήρος ∆ιός µε  αρ. 12035915-01. 

 

86. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

«Προσαρµογή τριών λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά 

στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. 99/2017», προϋπολογισµού 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α. κατόπιν της 

από 18-3-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. 

 

87. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 248/2019  ποσού 

2.500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 25/31-1-2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, για την 

πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά  για τη 

συµµετοχή στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου VIDAL-NODES στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος HORIZON 2020 που διεξήχθη στο Venlo της Ολλανδίας από 7-

9/02/2019 

 

88. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής Α.Α.Ε. 6/2017» 

προϋπολογισµού δαπάνης 161.284,40 € πλέον Φ.Π.Α, στην εταιρεία LM 

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

ύστερα από τη λήψη του από 1-3-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

 

89. Αποδοχή της δωρεάς εκ µέρους του κου Ευάγγελου Μαρινάκη, της κατασκευής 

Μνηµείου του «Αφανούς Ναύτη», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και Ν. 

3852/10. 

 

90. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου: «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ’ ∆ηµοτικής 

Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.967,74€ πλέον Φ.ΠΑ., 

στην εταιρεία ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΤΕ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει,  ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού No II της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

91.  Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1,  Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  

ανάδειξη των: ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Σακελλαρίου Αστέριο και ΤΕΙΛΟΡΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕ, ως προσωρινών αναδόχων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «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. 

 

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

διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την «Προµήθεια Οχηµάτων 

και τριετής επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης  

1.370.100,00 € πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει 

 

93. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού  για την «Παροχή 

υπηρεσιών µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος ανάλυσης 

επικινδυνότητας τροφίµων στα κρίσιµα σηµεία  ελέγχου HACCP των 

Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

21.250,00 € πλέον Φ.Π.Α, στην εταιρεία PRIORITY QUALITY CONSULTANTS 

S.A σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ύστερα από τη 

λήψη του από 27-2-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

94. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εργασία: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» για 

τα έτη 2018-2019, προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στον 

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

 

95. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την µελέτη: «Στατική µελέτη – έλεγχος 

στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού Κτιρίου επί των οδών Παξών & 

Ερµουπόλεως (Βρεφονηπιακός Σταθµός)» προϋπολογισµού δαπάνης 42.448,12 € 

πλέον ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, στην εταιρεία 

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

96. Έγκριση  µελέτης  και  κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για τη σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης  παροχής  υπηρεσίας  µε τίτλο: «Ασφάλιση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου για την περίοδο από 15/10/2019 έως 15/10/2020, 

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

όπως ισχύει. 

 

97. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης 

Προσφορών του έργου: «Γενικές επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του 

∆ήµου Πειραιά 1.2019». 
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α2476/2018 απόφασης του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Γ΄ Τριµελές Τµήµα), που αφορά στην υπόθεση 

της Ευαγγελίας Πολυδεύκη, κατά του ∆ήµου Πειραιά. 

 

98. Μη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ’ αρ. Α2369/2018 αποφάσεως του 

∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Β΄ Τριµελές). 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη της µε ΓΑΚ 2209/2017 έφεσης ∆ήµου Πειραιά κατά της µε 

αρ. 96/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά 

 

99. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 46/2019  

ποσού 5.571,89 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 11/2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την πληρωµή ασφαλειών των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, µε αριθµούς κυκλοφορίας ΥΜΤ 9529, ΥΜΤ 9530, ΥΜΤ 

9478, ΥΜΤ 9533, ΥΝΡ 9215 και ΥΝΡ 9216. 

 

100. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 452/2019  

ποσού 500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 31/2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΑΣΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών 

κυκλοφορίας τρικύκλων). 

 

101. Έγκριση  µελέτης  και  κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου 

στο Βρεφονηπιακό Σταθµό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Αποστράτου,  

προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού µελέτης 

103.971,05 € πλέον Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει 

 

102. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα 

του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, για τη µετάβασή του ως 

αντιπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά για τη συµµετοχή στην 6
η
 διακρατική 

συνάντηση για το έργο «MOBILITAS» στο Ρίµινι της Ιταλίας, που θα 

πραγµατοποιηθεί µεταξύ 27 Μαρτίου ως 29 Μαρτίου. 

 

103.  Έγκριση του από 18-3-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στο συνοπτικό διαγωνισµό για την: «Προµήθεια  τροφίµων που θα δοθούν σε 

οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει 

της εορτής του Πάσχα του 2019», προϋπολογισµού δαπάνης 52.200€ πλέον 

Φ.Π.Α. (13% και 24%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άγονος). 

 

104. Τροποποίηση της µε αρ. 624/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε 

αντικατάσταση µελών των Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και 

υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ των ∆/σεων 1. ∆ιοίκησης-

Ληξιαρχείου-ΚΕΠ και 2. Πολιτισµού, λόγω µεταθέσεων. 
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105.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου, προκειµένου να µεταστεγαστεί το Γενικό 

Αρχείο του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2
ο
 όροφο του κτιρίου του 

Εµποροναυτιλιακού Κέντρου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2. 

 

106.  Έγκριση της νοµικής υποστήριξης  του Αντιδηµάρχου Πειραιά κ. Αργουδέλη 

Αλέξανδρου, ενώπιον  του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη 

δικάσιµο της 21-3-2019 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο 

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

περ. στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών ∆ήµων & 

Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

 


