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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

382. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάθεση της 

παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείριση/εκµετάλλευση για ορισµένο χρόνο, 

του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), επί 

των οδών περιµετρικά: Ακτής Ποσειδώνος, ∆ηµοσθένους, Τσαµαδού, 

Ιπποκράτους και Μακράς Στοάς και ανάδειξη της ένωσης εταιρειών CANTΕ 

HOLDINGS LTD – ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, ως προσωρινής αναδόχου του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, όπως ισχύει. 

 

383. Έγκριση του από 24-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας MAYCON ΑΕΤΕ, ως προσωρινής αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισµού,  για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.» 

προϋπολογισµού δαπάνης 40.322,58 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. 

 

384. Έγκριση του από 10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ΦΩΣ ΙΚΕ, ως 

προσωρινών αναδόχων του  συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 (ΑΣ 20) και 

ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kgr για την 

αποκατάσταση των φθορών οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµ. διαµερίσµατα του 

∆ήµου Πειραιά, ετών 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 32.251,80 € πλέον 

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

ισχύει. 

 

385. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS A.E. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – 

ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΜΟΝ. Α.Ε., ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού 

οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης 48.180,00€  

πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

386. Έγκριση του από 10-10-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη των: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ, ΦΩΣ ΙΚΕ και ΜΑΡΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ως προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2019-

2020», προϋπολογισµού δαπάνης 34.061,85 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

387. Έγκριση του  Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τον  

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και 

κατακύρωση του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

προµήθειας: «Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις 
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ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 

85.662,63 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση εργασίας σε 

εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ή σε 

φυσικά πρόσωπα, για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου, για Ιατρούς 

Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 30.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

389. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή 

διαγωνισµού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια 

Μηχανήµατος Έργου του ∆ήµου Πειραιά (Αποφρακτικού) σύµφωνα µε το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

390. Λήψη απόφασης για την πραγµατοποίηση της προβολής Χριστουγεννιάτικων 

δράσεων από 1 ∆εκεµβρίου 2019 έως 7 Ιανουαρίου 2020, σε κεντρικές πλατείες του 

∆ήµου Πειραιά και την εξειδίκευση πιστώσεων. 

 

391. Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ243/2019  

ποσού 6.930,00€ και του συµπληρωµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε αριθµ. 

3767/2019 ποσού 870,00€ που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις υπ. αρ. 230/19-07-2019  

και αρ. 313/04-10-2019 αντίστοιχα αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε 

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

στο όνοµα της µόνιµης διοικητικής υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας 

Τσιγκάκου Καλλιόπης και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Τα εντάλµατα  

προπληρωµής αφορούν στην πληρωµή εξόδων για την µετάβαση αεροπορικώς – 

διαµονή – ηµερήσια αποζηµίωση της τετραµελούς αντιπροσωπείας νέων 

εκλεγµένων πολιτικών, που εκπροσώπησαν το ∆ήµο Πειραιά  από 06/10/2019 έως 

10/10/2019, για τη συµµετοχή τους στην «Ευρωπαϊκή  Εβδοµάδα Περιφερειών 

και Πόλεων», στις Βρυξέλλες του Βελγίου. 

 

392. Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 3172/2019 ποσού 

1.750,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την αρ. 220/2019 απόφαση της 

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

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα πληρωµής αφορά 

τη µετάβασή  αεροπορικώς µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο 

Kristiansand της Νορβηγίας, από 2 έως 5 Σεπτεµβρίου 2019, για τη συµµετοχή 

του ∆. Πειραιά στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: 

«GREen Startup Supports» και ακρωνύµιο «GRESS». 

 

393. Απόδοση λογαριασµού, για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ. Θ242/2019 συνολικού 

ποσού 6.075,00€ (έξι χιλιάδων εβδοµήντα πέντε ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε 

την µε αριθµ. 229/19-07-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του 

Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2019, στο 

όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας Ανεζύρη Ελένης και 

έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή 

εξόδων µετάβασης τριών υπαλλήλων του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή στην 
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«Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων», που διεξήχθη στις Βρυξέλλες 

του Βελγίου από τις 07-10-2019 έως τις 10-10-2019 (µετάβαση 6/10 – επιστροφή 

11/10)». 

 

394. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της ΚΟΝ∆ΡΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -117). 

 

395. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -117). 

 

396. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της εταιρείας ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -

117). 

 

397. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της εταιρείας MARIAM HELLAS 

Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -117). 

 

398. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα της εταιρείας ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -117). 

 

399. Έγκριση της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο (εξόφληση 

ρυθµίσεων µε δόσεις), ύστερα από αίτηµα του ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4611/2019 (άρθρο 110 -117). 


