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ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
108.

Έγκριση της µε ΓΑΚ 2209/2017 έφεσης ∆ήµου Πειραιά κατά της µε αρ. 96/2015
απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

109.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης
Προσφορών για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο:
«Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας».

110.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης
Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού για την
«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων και
θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019-20202021».

111.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την
κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των
σχολείων 32ου , 17ου & 15ου ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆ήµου Πειραιά.

112.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για την ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης
Περιουσίας του ∆ήµου για την περίοδο από 15-10-2019 έως 15-10-2020.

113.

Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο: «Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής
Υδραυλικών – Αποχ/κών Εγκαταστάσεων & ∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών
Κτιρίων έτους 2019, Σ.Ε. 2/2019».

114.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής
Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικά πρόσωπα για την
εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από
τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου για Τεχνικούς Ασφαλείας,
προϋπολογισµού δαπάνης 58.704,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει στην εταιρεία OMSSE –ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

115.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη
της
εταιρείας
Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ
CATERING
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προσωρινής αναδόχου του ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2019-2020»,
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 146.942,40 € πλέον ΦΠΑ (127.776,00 €
πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα προαίρεσης 19.166,40 πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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116.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
λυµάτων στις Α, Β, Γ, & ∆΄ ∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3Α/2018,
προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, στην εταιρεία LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

117.

Μη έγκριση της νοµικής υποστήριξης του πρώην απασχολούµενου µε σχέση
εργασίας ορισµένου χρόνου (Κ.Ο.Χ) ΚΟΥΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του
Βασιλείου, ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά την
δικάσιµο της 14-5-2019 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.

118.

Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

119.

Ανάκληση της µε αριθ. 96/2019 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην έγκριση
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την
εκτέλεση της εργασίας: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου
Πειραιά για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισµού δαπάνης 199.764,00 €, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ύστερα από την δηµοσίευση του Ν. 4605/2019
(ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019), που τροποποιεί εν µέρει τον Ν. 4412/2016, προκειµένου
να προσαρµοστούν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού στις τροποποιήσεις
που ορίζει το νέο νοµοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής διαγωνισµών.

120.

Ανάκληση της µε αριθ. 76/2019 ΟΡΘΗΣ απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην
έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή
ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια:
«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
ύστερα από την δηµοσίευση του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/01-04-2019), που
τροποποιεί εν µέρει τον Ν. 4412/2016, προκειµένου να προσαρµοστούν οι όροι
της διακήρυξης του διαγωνισµού στις τροποποιήσεις που ορίζει το νέο
νοµοθετικό πλαίσιο διεξαγωγής διαγωνισµών.

121.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της
εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, ως προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού
δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου:
«Ανάπλαση
Παραλιακού
Μετώπου
Ακτής
Κουµουνδούρου
(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)», προϋπολογισµού δαπάνης 4.596.774,19 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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122.

Απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., της προµήθειας τροφίµων τα οποία θα
διανεµηθούν, µέσω διατακτικών, σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και
κατοίκους µας, ενόψει της εορτής του Πάσχα του 2019, προϋπολογισµού δαπάνης
52.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
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