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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
281.

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής για το χρονικό διάστηµα από
8.9.2019 έως 6.11.2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρ. 74 παρ. 6),
µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 4623/2019.

282.

Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή µη του από 9-9-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και κατακύρωση ή
µη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της εργασίας:
«Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά,
για την περίοδο από 15-10-2019 έως 15-10-2020», προϋπολογισµού δαπάνης
199.764,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
283.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την προµήθεια : «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και του ΟΠΑΝ, για τα
έτη 2019-2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 159.297,16 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στους:
α)εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε και β)
ΓΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ.

284.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Έργο
αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε σχολικά κτίρια από το σεισµό της
19/7/2019» προϋπολογισµού δαπάνης 75.000 € πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη του κου
ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου της ως άνω
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

285.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου: «Εργασίες
για την άρση επικινδυνότητας λόγω του σεισµού της 19/7/2019 στο µνηµείο του
Αφανούς Ναύτη (Σταυρός) στη Φρεαττύδα» προϋπολογισµού δαπάνης 19.994,72
€ πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη του κου ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως προσωρινού
αναδόχου της ως άνω διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

286.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου:
«Επείγουσα Επισκευή – Ανακατασκευή Οδοστρώµατος της Οδού Τσαµαδού
∆ήµου Πειραιά, λόγω επικινδυνότητας» προϋπολογισµού δαπάνης 149.193,54 €
πλέον ΦΠΑ και ανάδειξη της κας ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ, ως προσωρινής
αναδόχου της ως άνω διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

287.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
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»,
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προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στην εταιρεία
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α Α.Ε.
288.

Έγκριση της ήδη ασκηθείσης Αιτήσεως Επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση.

289.

Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµ. Α275/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Α3 Ακυρωτικό).

290.

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της µε αριθµ. Α1217/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τµήµα ΣΤ Τριµελές).

291.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµ. Α1161/2019 απόφασης του Ε’
Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.

292.

Έγκριση άσκησης Πρόσθετης Παρέµβασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά
υπέρ της εταιρείας µε την επωνυµία «DEVELCO ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της
εταιρείας µε την επωνυµία «HELIOS PLAZA A.E»
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