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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

429. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της µερικής αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019. 

 

430. Υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Γ΄ τριµήνου του έτους 2019, για το χρονικό διάστηµα 

από 1/01/2019 έως 30/9/2019, προς ενηµέρωση του Σώµατος. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ισολογισµού και απολογιστικής έκθεσης οικονοµικού έτους 2018 

της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆ΗΡΑΠ). 

 

431. Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α2405/2019 αποφάσεως του 9
ου

 Μονοµελούς 

Τµήµατος του  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. 

 

432.  Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου του βοµβαρδισµού της πόλης του Πειραιά (1-

01-1944) που θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2020 ηµέρα Σάββατο (στο 

κοιµητήριο της Ανάστασης) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

433. Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου 

Βλαχάκου του Πολεµικού Ναυτικού, που έπεσε στα Ίµια στις 31 Ιανουαρίου 

1996, και θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2020  ηµέρα Κυριακή (στον 

ανδριάντα του Ηρώα στην πλατεία Τερψιθέας)  και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

434. Έγκριση για προώθηση και τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά (Destination 

Piraeus) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

435. Έγκριση 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου: « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών». 

 

436. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση και αναβάθµιση 

επιλεγµένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον Αστικό ιστό ∆ήµου 

Πειραιά Α.Α.Ε 8/2012», συµβατικής δαπάνης 1.888.004,76 χωρίς Φ.Π.Α και 

2.322.245,84 µε Φ.Π.Α.   

 

437. Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΒ1 της σύµβασης µε τίτλο: «∆ηµιουργία 

Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

 438. Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας της προµήθειας «Προµήθεια και 

εγκατάσταση πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης και διαγραµµίσεις οδών» 

αναδόχου  «Σήµα ανώνυµη βιοτεχνική και εµπορική εταιρεία υλικών σήµανσης και 

οδικής ασφάλειας» και συµβατικής δαπάνης 152.941,54 € χωρίς Φ.Π.Α και 

189.647,51 € µε Φ.Π.Α. 

 

439. Τροποποίηση απόφασης ορισµού µελών επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού αξιολόγησης προσφορών για: «Προµήθεια σιδηρουργικών – συναφών 

υλικών και εργαλείων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά». 

 

440. Έγκριση του αποτελέσµατος του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων για την 

επέκταση και προσθήκη ορόφου στο βρεφονηπιακό σταθµό επί των οδών 
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Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου προϋπολογισµού βραβείων 19.870,24 € πλέον 

Φ.Π.Α. και προϋπολογισµού µελέτης 103.971,05  € πλέον Φ.Π.Α. 

 

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

εταιρείας ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., ως  προσωρινής αναδόχου 

του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την 

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

εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Εκτάκτων Ζηµιών σε ∆ηµοτικά 

Κτίρια Σ.Ε. 1/2019», προϋπολογισµού 161.289,03 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

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

 

442. Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής. 

 

443. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του δηµόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιµής,  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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

«ΟΤΕ ΑΕ – GLOBILED M. ΕΠΕ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

444. Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 52.000,00 ευρώ σε βάρος 

των Κ.Α 20.6321.01 µε ποσό 15.000,00 €, Κ.Α 20.6322.01 µε ποσό 30.000,00 € και 

Κ.Α 20.6323.01 µε ποσό 7.000,00 € του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2019 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου Γεωργίου Πολυάδη, για την 

πληρωµή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών οχηµάτων, φορτηγών οχηµάτων και 

λοιπών τελών κυκλοφορίας. 

 

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

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και 

κατακύρωση του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας: «Απολυµάνσεις – 

Μυοκτονίες – Απεντοµώσεις φρεατίων, όµβριων υδάτων, ∆ηµοτικών κτιρίων και 

ελεύθερων χώρων», προϋπολογισµού δαπάνης 131.820,96 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ 

ΕΠΕ. 

 

446. Εγκρίνει το  πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνει το 

αποτέλεσµα της  µειοδοτικής  φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για τη 

µίσθωση ακινήτου/ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής 

Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και  συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ των 

οδών Εθνικής Αντιστάσεως-Ελευθερίου Βενιζέλου-Γρηγορίου Λαµπράκη – ΙΙας 

Μεραρχίας και Ακτής Μιαούλη και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί/θούν  για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του 

∆ήµου που στεγάζονται στο κτίριο του  Εµποροναυτιλιακού  Κέντρου (Πύργος 
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Πειραιά) και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, όπου στεγάζονται 

οι υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου, καθώς και τη στέγαση οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας κριθεί 

απαραίτητο από τη ∆ηµοτική Αρχή να στεγαστεί, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές 

και στεγαστικές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν, στην εταιρεία ΖΟΙΑ 19 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

 

447. Έγκριση του προγραµµατισµού προλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 για 

την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού στο ∆ήµο Πειραιά 

όπως αυτός αναφέρεται στην κατάσταση της υπηρεσίας. 


