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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

305. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 του διεθνή ανοιχτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την ανάθεση της παραχώρησης για αξιοποίηση και 

διαχείρισης/εκµετάλλευσης για ορισµένο χρόνο, του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), επί των οδών περιµετρικά: Ακτής 

Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους, Τσαµαδού, Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4413/2016. 

 

306. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη του 

οικονοµικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ ΑΕ-CLOBILED Μ. ΕΠΕ», ως 

προσωρινού αναδόχου του δηµόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση 

του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων – εφαρµογές SMART 

CITIES, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 

17.203.604,73 € πλέον  ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

307. Μερική διόρθωση της µε αρ. 265/2019 προηγούµενης απόφασης της Ο.Ε. που 

αφορά στον ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προµήθεια 

«Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 85.662,63 € πλέον 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, ως προς το σηµείο 4 του αποφασιστικού (Οµάδα Γ΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ), διότι λόγω της εκ παραδροµής λανθασµένης αναγραφής του 

προϋπολογισµού της οµάδας σε 3.262,54 € πλέον ΦΠΑ, αντί του ορθού 44.674,40 

€ πλέον ΦΠΑ αποφασίσθηκε λανθασµένη διαδικασία συνέχισης του 

διαγωνισµού. 

 

308. Αναβολή  λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

εκτέλεση του έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του 

∆ήµου Πειραιά, για το έτος 2019» προϋπολογισµού δαπάνης 806.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., προκειµένου να ζητηθεί από τους α) Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ, β)NAF 

CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και γ) ∆ΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΕ, οι οποίοι έχουν δώσει ποσοστά έκπτωσης 72,21%, 69,03% και 63,21%, 

αντίστοιχα, να δοθεί επαρκής τεκµηρίωση εντός πενθηµέρου από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης, σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης  του έργου που 

περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, δεδοµένων των υψηλών 

προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης επί της τιµής του προϋπολογισµού της 

µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 

309.  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης προσφορών για 

την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων στην Θηβών 50», προϋπολογισµού 80.645,16  € πλέον Φ.Π.Α. κατόπιν 

της από 1-8-2019 ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.ΜΕ.∆., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 

310. 
 
Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
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συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  για την 

εκτέλεση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων στην Θηβών 50», προϋπολογισµού 80.645,16  € πλέον Φ.Π.Α, 

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

 

311. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 17.440,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

και 00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα  

της  µόνιµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά Σταµατίνας Μανωλάκου , για τη 

µετάβαση  αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά και διµελούς αντιπροσωπείας 

του ∆ήµου στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας από  14/10/2019 έως 21/10/2019, 

προκειµένου να συµµετάσχουν στο  ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα:« Εµβάθυνση 

συνεργασίας των πόλεων φιλίας και από κοινού ευκαιριών ανάπτυξης» το οποίο 

θα πραγµατοποιηθεί στις πόλεις Qingdao και Shandong από 15/10/2019 έως 

20/10/2019. 

  

312. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 16.940,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

και 00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα  

της  µόνιµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά Ανδρονίκης Φατλέ, για τη 

µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά και διµελούς αντιπροσωπείας του 

∆ήµου, στην αδελφοποιηµένη πόλη της Σαγκάης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Κίνας, από 02/11/2019 έως 07/11/2019, προκειµένου να συµµετάσχουν στην 2
η 

∆ιεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας (CIIE)  (η οποία θα πραγµατοποιηθεί από 

05/11/2019 έως 10/11/2019)». 

 

313. Έκδοση συµπληρωµατικού  εντάλµατος προπληρωµής ποσού 870,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο 

όνοµα  της  µόνιµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά Τσιγκάκου Καλλιόπης, για 

την αλλαγή και έκδοση νέων αεροπορικών εισιτηρίων επιστροφής από τις 

Βρυξέλλες δύο αιρετών. 

 

 314. Έγκριση της πραγµατοποίησης του εορτασµού της Εθνικής Επετείου 28
ης

 

Οκτωβρίου 1940. 

 

315. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του 

έργου: «Επείγουσα Επισκευή – Ανακατασκευή Οδοστρώµατος της Οδού 

Τσαµαδού ∆ήµου Πειραιά, λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισµού δαπάνης 

149.193,54 € πλέον ΦΠΑ, στην ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, µετά την λήψη του 

πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 

και του άρθρου 32 παρ. 2γ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

316. Κατακύρωση  του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής 

Κουµουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προϋπολογισµού δαπάνης 4.596.774,19 € 

πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 


