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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ MIS ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΛΗΞΗ 
ΠΡΑΞΗΣ 

Π/Υ  

1 

Πολιτιστικές 
Ημέρες και 
Διαδρομές 
Θάλασσας 2019 
του Δήμου 
Πειραιά»  

Το αντικείμενο της πρότασης αφορά στη διοργάνωση του θεσμού των 
«Ημερών Θάλασσας» για το έτος 2019.  Κύριο χαρακτηριστικό της 
πρότασης αποτελεί  η ανάδειξη  της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του 
Πειραιά σε συνδυασμό µε το λιμάνι και τη θάλασσα. Ο θεσμός των 
«Ημερών Θάλασσας» διοργανώνεται ήδη από το 2015 σε ετήσια βάση 
από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συλλόγους 
και περιλαμβάνει πλήθος σύνθετων εκδηλώσεων. Οι Ημέρες Θάλασσας, 
διάρκειας ορισμένων ημερών κάθε έτος (περίπου 10) στοχεύουν στην 
ανάδειξη της ομορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά µε άξονα τη 
θάλασσα και τον πολιτισμό.  Η συμμετοχή των φορέων στη διοργάνωση 
της εκδήλωσης γίνεται με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και η συμμετοχή 
των πολιτών είναι δωρεάν για όλους. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 
ενενήντα δυο (92) εκδηλώσεις από εβδομήντα τρεις (73) φορείς με 
εβδομήντα χιλιάδες (70.000) επισκέπτες. 
 
https://www.imeresthalassas.gr/cultural-days-and-routes-of-the-sea-
2019/ 
 

5045073 

29935/138/07-05-2019 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE
%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/ 

 

15/4/2019 31/12/2019. 24.800,00 € 

2 
Ψηφιακή πύλη 
στον Πολιτισμό 
του Πειραιά 

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την 
αξιοποίηση και ψηφιακή - διαδραστική ανάδειξη των ιστορικών αρχείων 
των πολιτιστικών φορέων της Πόλης του Πειραιά (Δημοτική Πινακοθήκη, 
Ιστορικό Αρχείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Θεάτρων και 
Κινηματογράφων) σε ένα ενιαίο και σύγχρονο πολιτιστικό, δημιουργικό 
και εκπαιδευτικό προϊόν. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες 
παρεμβάσεις: 
Ψηφιοποίηση αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς: Προβλέπεται η 
προμήθεια και διαμόρφωση υποδομής (χώρων, εξοπλισμού και 
λογισμικού) κατάλληλης για τη δημιουργία μιας ψηφιακής δεξαμενής 
γνώσης και πολιτισμού που θα περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του 
πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά, όπως αυτό έχει 
συγκεντρωθεί και αποτεθεί στους βασικούς φορείς-θεματοφύλακες που 
διαθέτει ο Δήμος. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης το εν λόγω 
υλικό θα ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί κατάλληλα ενώ παράλληλα το 
ψηφιακό περιεχόμενο θα καταστεί διαθέσιμο και ηλεκτρονικά 
προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, στο σύνολο των δημοτών κι 
επισκεπτών της πόλης αφ’ ενός, αλλά και σε ευρύτερο εθνικό και 
διεθνές επίπεδο αφ' ετέρου. 

5041957 

41890/188/28/-06-2019 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE
%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/ 

 

01/08/2019. 31/12/2021. 500.000,00 € 

https://www.imeresthalassas.gr/cultural-days-and-routes-of-the-sea-2019/
https://www.imeresthalassas.gr/cultural-days-and-routes-of-the-sea-2019/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/05/07/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/06/28/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%8D/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς: Προβλέπεται η ανάπτυξη μιας 
Πλατφόρμας Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, η οποία θα 
λειτουργήσει ως ζωντανή ψηφιακή διεπαφή αλληλεπίδρασης 
πολιτιστικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Οι υπηρεσίες της 
πλατφόρμας θα επιτρέψουν στους τοπικούς φορείς πολιτισμού-
τουρισμού να επενδύσουν στη ψηφιακή επιχειρηματικότητα και να 
αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους με την προοπτική 
της ανοιχτής καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, η 
πλατφόρμα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών καλλιτεχνικής και 
πολιτιστικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επισκεπτών στη βάση 
εμπλουτισμένου περιεχομένου και καινοτόμων τεχνικών εξιστόρησης, 
που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαφορετικών ερμηνευτικών 
διαστάσεων της περιοχής και επικοινωνούν στον επισκέπτη τη 
ολοκληρωτική σημασία του ιστορικού υλικού. 
 
https://piraeus.gov.gr/pshfiakh-pylh-ston-politismo-tou-peiraia/ 
 

3 

Μηχανισμός 
Διαχείρισης 
Προορισμού της 
πόλης του Πειραιά 

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Μηχανισμού για την 
διαχείριση εξειδικευμένων δράσεων τουριστικού, πολιτιστικού και 
επιχειρηματικού προορισμού της Πόλης του Πειραιά. Περιλαμβάνει 
ενέργειες και εξειδικευμένες δράσεις προβολής για τη σύνθεση ενός 
βασικού πλαισίου συνολικής προώθησης του προορισμού της Πόλης του 
Πειραιά. 
Ειδικότερα, αφορά σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη 
διαμόρφωση, διαχείριση και προώθηση του προϊόντος της πόλης του 
Πειραιά, με σημαντικά οφέλη στην παιδεία, την οικονομία, τον 
τουρισμό, της περιοχής, εστιάζοντας σε ενέργειες όπως:  
α) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
προώθησης για την περιοχή παρέμβασης,  
β) Η προώθηση του Πειραιά στις αγορές του εξωτερικού,  
γ) Η συνεργασία-δικτύωση με φορείς τουρισμού για την καλύτερη 
ανάδειξη του προϊόντος της περιοχής παρέμβασης,  
δ) Η προώθηση και επικοινωνία της ταυτότητας του Πειραιά και η 
ανάδειξη νέων δυνατοτήτων ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος και  
ε) Η διεύρυνση του πεδίου διάδοσης του τουριστικού προϊόντος στην 
περιοχή παρέμβασης.  
 
Ο Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά θα 
αξιοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού που 
αποτελεί παραδοτέο διακριτής πράξης στο πλαίσιο της ίδιας 

5044800 

46389/217/ 17-07-2019 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE
%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/ 

 

01/09/2019. 30/04/2023. 270.000,00 € 

https://piraeus.gov.gr/pshfiakh-pylh-ston-politismo-tou-peiraia/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/19/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
πρόσκλησης. 

4 
Εικονικές 
περιηγήσεις στον 
Πειραιά 

Η πρόταση αφορά σε μία ολοκληρωμένη δράση εικονικής περιήγησης 
με βασικό μέσο τις κινητές συσκευές.Ο χρήστης με αφετηρία το Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη θα περιηγείται στην πόλη του Πειραιά και με 
όχημα τις διαδρομές που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, θα 
εντοπίζει νεοκλασικά κτίρια, χώρους και στοιχεία τα οποία συνδέουν την 
αρχιτεκτονική ιστορία του 20ου αιώνα με τη σύγχρονη πόλη του 
Πειραιά..Το περιεχόμενο αποτελεί την κύρια πηγή για την σωστή 
παρουσίαση και υποστήριξη όλων των ψηφιακών εφαρμογών. Θα 
διεξαχθεί εκτεταμένη συλλογή και επιστημονική τεκμηρίωση. Στη 
συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν κατάλληλα τα τεκμήρια που θα επιλεγούν 
ώστε να εισαχθούν με πλήρη τεκμηριωτικά δεδομένα στην εικονική 
περιήγηση. Σημαντικό τμήμα της πράξης αποτελεί η δημιουργία 
ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων, που θα εισαχθούν στις 
εφαρμογές εικονικής περιήγησης. Πέρα από την ψηφιακή εφαρμογή 
περιήγησης για κινητές συσκευές θα δημιουργηθούν: 
•    Δικτυακός τόπος  παρουσίασης της  αρχιτεκτονικής παράδοσης του 
Πειραιά με βάση δεδομένων του αρχιτεκτονικού πλούτου του Πειραιά. 
•    Δημιουργία διαδραστικού χρονολογίου ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 
του Πειραιά. 
Όλες οι εφαρμογές θα απεικονίζουν το περιεχόμενο σε έξη γλώσσες, 
υποστηρίζοντας σε επόμενη φάση τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κι 
επιπλέον γλωσσών.Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης θα 
παρέχονται  ελεύθερα  και δωρεάν από το Σύστημα προς όλους τους 
χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν 
θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και 
δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το 
Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη 
δυνατότητα κρατήσεων στους χρήστες του. 
 
https://piraeus.gov.gr/eikonikes-perihghseis-ston-peiraia/ 
 

5044797 

47816/226/24-07-2019 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE
%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/ 

 

15/12/2019 14/12/2020 150.000,00 € 

5 

Ανάπλαση 
Πλατείας 
Καρπάθου Δήμου 
Πειραιά 

Η πράξη αφορά στον αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό και την υλοποίηση 
της ανάπλασης της Πλατείας Καρπάθου, του εφαπτόμενου αυτής 
πεζοδρόμου της οδού Ανδριανοπούλου και των περιμετρικά αυτής 
ευρισκομένων τμημάτων οδοστρώματος και πεζοδρομίων, που 
απαιτούνται για την πληρότητα του σχεδιασμού και την επίτευξη μιας 
ολοκληρωμένης παρέμβασης.  
Στόχοι της ανάπλασης είναι η αύξηση και ανάδειξη του πρασίνου μέσα 
από έναν σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, η δημιουργία  δράσεων 

5047186 

58458/305/26-09-2019 
  

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

1/10/2019 30/09/2022 500.000,00 € 

https://piraeus.gov.gr/eikonikes-perihghseis-ston-peiraia/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/07/24/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
παιχνιδιού για τα παιδιά και χώρου άθλησης για τους νέους, αλλά και η 
πρόβλεψη χώρου ανάπαυλας και αναψυχής για τις μεγαλύτερες, 
ηλικιακά, ομάδες. Παράλληλα προς αυτά, δίνεται βαρύτητα και στη 
διευθέτηση των κυκλοφοριακών θεμάτων που υπάρχουν στην περιοχή 
και δημιουργούνται εξαιτίας του πλατώματος, που υπάρχει μεταξύ των 
οδών Κλεισόβης, Φιλικής εταιρείας και Πλατείας Καρπάθου και της 
άτακτης και παράνομης στάθμευσης επί αυτού. 
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σύνθεση και κρίνεται σημαντικό, 
όλες οι επιμέρους παρεμβάσεις να δεθούν σε αρμονικό σύνολο με 
κεντρική οπτική προσέγγισης. 

%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE
%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/ 

 

6 

Διαμόρφωση 
πύλης εισόδου 
στον Πειραιά για 
επισκέπτες της 
κρουαζιέρας. 
Ανάδειξη κεντρικής 
και πολιτιστικής 
διαδρομής με 
παρεμβάσεις στο 
δημόσιο χώρο 

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση και διασύνδεση τριών κεντρικών οδικών 
αξόνων (οδός Χαρ. Τρικούπη, Ηρώων Πολυτεχνείου και οδός IIας 
Μεραρχίας) και τριών τοποθεσιών ειδικού αρχαιολογικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, 
Αρχαιολογικός Χώρος της πλατείας Ροντήρη και  Αρχαιολογικός χώρος 
της πλατείας Τερψιθέας) του κέντρου του Πειραιά. Οι προαναφερθέντες 
χώροι διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε σχέση με τους πεζούς 
περιπατητές και επισκέπτες του Πειραιά, ιδιαίτερα δε αυτούς που 
κινούνται μεταξύ του τουριστικού λιμανιού (Ζέα) και του κεντρικού 
Λιμένα και συγκεκριμένα του τμήματος πρόσδεσης των 
κρουαζιερόπλοιων. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αφορούν στις 
οδούς Χαρ. Τρικούπη και Ηρώων Πολυτεχνείου, καθώς και σε 
εναλλακτικές διαδρομές που πιθανώς επιλεγούν κατά την εκπόνηση της 
κυκλοφοριακής μελέτης.Η οδός IIας Μεραρχίας, έχει αναπλαστεί στα 
πλαίσια εργολαβίας του Δήμου Πειραιά χρηματοδοτούμενης από το 
ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου η επέμβαση επ’ αυτής θα είναι περιορισμένη, 
χωρίς καθαιρέσεις υφισταμένων κατασκευών και διαμορφώσεων, αλλά 
μόνο με εμπλουτισμό αυτής με αστικό εξοπλισμό που θα συνάδει με 
των προαναφερθεισών οδών και σήμανση που θα οδηγεί προς τους 
αρχαιολογικούς χώρους, προσδίδοντάς της το χαρακτήρα εναλλακτικής 
της Χαριλάου Τρικούπη διαδρομής, συνδεδεμένης στην ενιαία 
αρχιτεκτονική ενότητα. 
Στόχος της παρέμβασης είναι η ανάδειξη της υφιστάμενης οδού 
σύνδεσης (οδός Χαρ. Τρικούπη) των δύο προαναφερθέντων λιμένων του 
Πειραιά σε κεντρικό αρχιτεκτονικό άξονα και ταυτόχρονα, η δημιουργία 
μιας πολιτιστικής διαδρομής η οποία περιλαμβάνει τους τρεις 
προαναφερθέντες αρχαιολογικούς χώρους. 

5050534 

396/74430/04-12-2019 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF
%81%CF%86%CF%89%CF%83/ 

 

1/12/2019 η 31/12/2022 4.933.000,00 € 

7 
Πιλοτικός 
Μηχανισμός 
Ενημέρωσης , 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο φαινόμενο. Οι 
μεγάλες πόλεις συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος, 
καθώς οι αστικές δραστηριότητες αποτελούν μείζονες πηγές εκπομπών 

5047883 
 68977/356/ 12-11-2019 

 
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%

1/1/2020 31/12/2022. 300.000,00 € 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/21/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Πρόληψης, 
Διαχείρισης και 
Ευαισθητοποίησης 
Κλιματικών 
Κινδύνων στο 
Αστικό Περιβάλλον 
του Πειραιά 

αερίων θερμοκηπίου. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στα 
αστικά κέντρα περιορίζει τη βλάστηση και τους χώρους πρασίνου 
αυξάνοντας κατά συνέπεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τη 
θερμότητα και τις πλημμύρες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 
αστικό περιβάλλον έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών, 
στη βιοποικιλότητα, στη διαθεσιμότητα και ποιότητα του νερού, στην 
κατανάλωση της ενέργειας και στην υποβάθμιση των υποδομών. 
Ο Δήμος Πειραιά, δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας Αττικής 
με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προχωρά στη δημιουργία και 
λειτουργία Πιλοτικού Μηχανισμού Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης 
και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του 
Πειραιά καθώς τα λιμάνια συνιστούν σημαντικούς οικονομικούς 
παράγοντες - σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα - που είναι ευάλωτοι 
στις μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα. 
Ειδικότερα,  η λειτουργία του Γραφείου αποσκοπεί: 
α) στην παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή,  
β) την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων που απορρέουν από την 
κλιματική αλλαγή,  
γ) την προώθηση σχεδίων δράσης για την πρόληψη των εν λόγω 
κινδύνων,  
δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το 
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με απώτερο στόχο την κινητοποίησή 
τους ώστε να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο οι αιτίες που την 
επιδεινώνουν.  
Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πύλης προβλέπεται να 
υποστηρίζει τους ως άνω στόχους με πληροφορίες ανοιχτές και 
διαθέσιμες στους πολίτες. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει ανοικτά 
περιβαλλοντικά δεδομένα, αποθετήριο μελετών και στοιχείων (με 
δυνατότητα ενσωμάτωσης δεδομένων από το GIS του Δήμου και από 
τρίτους φορείς), σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη 
χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου και 
εφαρμογή κινητού για ενημέρωση των πολιτών. 
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και εμπλεκόμενων 
φορέων θα υλοποιηθούν ενδεικτικά: 
•    Καμπάνια ενημέρωσης, γενικά του κοινού και των επισκεπτών και 
στοχευμένη σε επιμέρους κλάδους. 
•    Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε 
σχολεία αλλά και σε εθελοντικές ομάδες όλων των ηλικιών, 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF
%82-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-
%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/ 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2019/11/12/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82/
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Διεύρυνση της 
Πρόσβασης των 
Ευπαθών Ομάδων 
σε Υπηρεσίες και 
Δράσεις 
Κοινωνικής 
Φροντίδας και 
Προώθησης της 
Κοινωνικής 
Ένταξης – 
Ανάπτυξη Δικτύου 
Παροχής 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών με 
Πολυκαναλική 
Πρόσβαση των 
Ωφελούμενων στο 
Δήμο Πειραιά 

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στη διεύρυνση της Πρόσβασης των 
Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και 
Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής 
Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων 
στο Δήμο Πειραιά. 
Επισημαίνεται ότι οι κινητές μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με χώρο 
γραφείου, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος από ΑΜΕΑ, ώστε να είναι 
δυνατή η υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελούμενων. Θα 
σταθμεύουν με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό, τον οποίο θα 
μπορούν να πληροφορηθούν οι δημότες, σε κεντρικά σημεία των 
δημοτικών διαμερισμάτων. 
Η χωροθέτηση των Αντενών και των σημείων στάθμευσης των κινητών 
μονάδων, θα σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο, με βάση τα 
γεωμορφολογικά, πληθυσμιακά και συγκοινωνιακά χαρακτηριστικά του 
Δήμου καθώς και την χωροταξική κατανομή των ωφελούμενων του 
Κέντρου Κοινότητας, ενώ θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΔΔΥΚΥ). 
Εκτιμάται ότι θα λειτουργούν 3 Αντένες (σταθεροί χώροι ενημέρωσης, 
καταγραφής και υποστήριξης) και 2 Κινητές Μονάδες, 
Στα πλαίσια του έργου και σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και 
γειτονιάς, θα αποκεντρωθούν οι υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και 
Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης του Κέντρου Κοινότητας, όπως: 
-Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε Υπηρεσίες και Δομές. που 
παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του 
«Κέντρου Κοινότητας», 
-Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα κοινωνικής 
ενδυνάμωσης, 
-Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, 
-Υπηρεσίες πρόληψης ή αντιμετώπισης προβλημάτων 
ενδοοικογενειακής βίας η οικογενειακών δυσαρμονιών, 
-Υπηρεσίες ζητημάτων νομικού χαρακτήρα και νομικής υποστήριξης, 
-Υπηρεσιών διάγνωσης αναπτυξιακών δυσαρμονιών, καθώς και 
μαθησιακής στήριξης παιδιών  και εφήβων, 
-Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά για τη 
διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και 
κοινωνικό περιεχόμενο κλπ. 

5051050 

 8012/33/06-02-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF
%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/ 

 

23/12/2019 31/12/2023 3.000.000,00 € 
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Κέντρο Στήριξης 
της 
Επιχειρηματικότητ
ας Δήμου Πειραιά 

Αντικείμενο της δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης 
Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Πειραιά  μια πρωτοβουλία η οποία 
εντάσσεται στη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στο Δήμο Πειραιά.  
Το ΚΣΕ- Πειραιά θα αποτελέσει οριζόντιο μηχανισμό στρατηγικής 

5050830 

9502/41/13-02-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

01/06/2020 01/06/2023 6.100.000,00 € 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/11/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
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πληροφόρησης, υποστήριξης, και καθοδήγησης των επιχειρήσεων όντας 
ο φυσικός τόπος στήριξης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας 
και της οικονομικής ανάπτυξης.  
Η λειτουργία του ΚΣΕ που αφορά στον ειδικό στόχο 3.d.1: 
περιλαμβάνει:Επιχειρησιακή λειτουργία του ΚΣΕ και εξασφάλιση 
φυσικού χώρου για τη φιλοξενία του εντός των διοικητικών ορίων του Δ. 
Πειραιά.Δημιουργία κεντρικών εργαλείων υποστήριξης της λειτουργίας 
του ΚΣΕ και ιδίως βάση δεδομένων επιχειρήσεων, ιστοχώρος – 
διαδικτυακή πύλη του ΚΣΕ, υποδείγματα, πρότυπα και οδηγοί και 
εργαλεία που θα αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις.Παροχή οριζόντιων 
υπηρεσιών σε πολίτες ή/και επιχειρήσεις ή/και επενδυτές σε ζητήματα 
σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία 
περιλαμβάνει δωρεάν παροχή προτυποποιημένων εργαλείων 
ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (υποδείγματα, πρότυπα, 
οδηγοί), ενημέρωση και συνοπτικούς οδηγούς για διάφορα θέματα 
(ίδρυση επιχειρήσεων, αδειοδότηση, φορολογικά, χρηματοδότηση, 
κ.α.), πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς. 
Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας» βασική 
αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στην 
εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης του Δήμου. Στο πλαίσιο 
αυτό το ΚΣΕ υποστηρίζει στην τεκμηρίωση και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης εισηγείται τυχόν 
διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές. Παράλληλα το Παρατηρητήριο 
θα παρακολουθεί θεσμικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν την 
επιχειρηματικότητα, θα εκπονεί στοχευμένες μελέτες και έρευνες σε 
θέματα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά 
προκειμένου να παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση.Σχεδιασμό 
και υλοποίηση δράσεων προβολής και επικοινωνίας του ΚΣΕ και των 
υπηρεσιών που παρέχονται και ενημέρωσης δυνητικών ωφελούμενων. 
Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο 
σχέδιο προβολής του Κέντρου Στήριξης το οποίο θα επικαιροποιείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα.  
Η λειτουργία του ΚΣΕ που αφορά στον ειδικό στόχο 3.c.1: περιλαμβάνει: 
To Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με στόχο την εξασφάλιση 
συνεκτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων θα υλοποιήσει ένα 
ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάμωση της 
ικανότητάς τους να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να διατηρήσουν / 
βελτιώσουν / αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους με έμφαση στους 
κλάδους της ΠΣΕΕ και της Γαλάζιας Οικονομίας. 
Οι επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν: 

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE
%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/ 

 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/02/18/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%AE/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης. Η διαγνωστική περιλαμβάνει 
εξέταση της εκάστοτε επιχείρησης και διάγνωση των αναγκών της σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες που διατύπωσε στην αίτηση της προκειμένου 
να προσδιοριστεί το βέλτιστο «πακέτο υποστήριξης». 
Συμβουλευτική υποστήριξη με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζεται με 
βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αναγκών και τις ανάγκες της 
επιχείρησης. Η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει 
υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού, κατάρτιση επενδυτικού 
σχεδίου, ανάλυση αγοράς, υπηρεσίες διασύνδεσης με δυνητικούς 
χρηματοδότες, υπηρεσίες κοστολόγησης. 

10 

Πολιτιστικές 
Ημέρες και 
Διαδρομές 
Θάλασσας 2020 
του Δήμου Πειραιά 

Το αντικείμενο της πρότασης αφορά στη διοργάνωση του θεσμού των 
«Ημερών Θάλασσας» για το έτος 2020.  Κύριο χαρακτηριστικό της 
πρότασης αποτελεί  η ανάδειξη  της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του 
Πειραιά σε συνδυασμό µε το λιμάνι και τη θάλασσα. Ο θεσμός των 
«Ημερών Θάλασσας» διοργανώνεται ήδη από το 2015 σε ετήσια βάση 
από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συλλόγους 
και περιλαμβάνει πλήθος σύνθετων εκδηλώσεων. Οι Ημέρες Θάλασσας, 
διάρκειας ορισμένων ημερών κάθε έτος (περίπου 10) στοχεύουν στην 
ανάδειξη της ομορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά µε άξονα τη 
θάλασσα και τον πολιτισμό.  Η συμμετοχή των φορέων στη διοργάνωση 
της εκδήλωσης γίνεται με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους και η συμμετοχή 
των πολιτών είναι  ελεύθερη δωρεάν και καθολική για όλους. 

5054015 

15436/71/13-03-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE
%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/ 

 

16/03/2020 31/12/2020 74.400,00 € 
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Ευφυής 
ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Δήμου 
Πειραιά για την 
έξυπνη και φιλική 
διακυβέρνηση, την 
καθοδήγηση της 
έξυπνης πόλης, τη 
διαβούλευση και 
λογοδοσία των 
τοπικών 
αναπτυξιακών και 
κοινωνικών 
πολιτικών 

Η  πρόταση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας ευφυούς 
ενοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Δήμο Πειραιά η οποία : 
(α) θα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων 
εργαλείων και διεπαφών, καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης 
των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων του Δήμου, 
θέτοντας μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους προς αυτή τη 
κατεύθυνση, 
  (β) θα διαχειρίζεται αστικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας (urban data), 
μέσω κατάλληλων εργαλείων επεξεργασίας, ανάλυσης και διάθεσης της 
πληροφορίας, που θα ενισχύσει την ικανότητα του Δήμου στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην έξυπνη και φιλική 
διακυβέρνηση, 
  (γ) θα παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση της πόλης, σε στοιχεία 
όπως κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση σε επιλεγμένα δίκτυα, κ.α., σε 
πραγματικό χρόνο και την ταυτόχρονη οπτικοποίηση και παρουσίαση 
των παραπάνω δεδομένων που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στον 
ιστό της πόλης. 

5045546 

16537/86/24-03-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%
82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/ 

 

 
01/09/2020. 

30/08/2022 1.000.000,00 € 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/13/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/03/27/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%86%CF%85%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
https://piraeus.gov.gr/evfyhs-hlektronikh-platforma-dhmou-peiraia-gia-
thn-eksypnh-filikh-diakyvernhsh/ 
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Δίκτυο Πρόληψης 
και Άμεσης 
Κοινωνικής 
Παρέμβασης στο 
Δήμο Πειραιά – 
Social 
Innovation Piraeus 

Στόχος της Πράξης είναι: (1)Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
(hub) εντοπισμού και καταγραφής αναγκών στην περιοχή του Δήμου 
Πειραιά.(2) Η δυνατότητα με ευελιξία και συνέπεια να αντιμετωπίσει 
έκτακτες καταστάσεις με στόχο πάντα την υποστήριξη των πιο 
αδύναμων συμπολιτών μας. (3) Η υλοποίηση στοχευμένων 
παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα στο σύνολο των ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων καθώς και των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό και 
οικονομικό αποκλεισμό. (4) Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η 
πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι. (5) Δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων και 
ολιστικών μοντέλων βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. (6) 
Δημιουργία και κοινή χρήση καινοτόμων και εξειδικευμένων εργαλείων 
με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ. (7) Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων 
δικτύωσης και δημοσιότητας. (8) Ενοποίηση και συντονισμός 
κοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την ευρύτερη διάδοση των 
εργαλείων, παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου. 

5060900 

21398/158/13-05-2020  
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE
%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/ 

 

01/06/2020 31/05/2023 2.993.000,00 € 
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«Προσαρμογή του 
υπάρχοντος 
βρεφονηπιακού 
σταθμού επί των 
οδών Υπαπαντής 
και Παπαστράτου 
στο Π.Δ 99/2017, 
στατική ενίσχυση 
και επέκτασή του 
με την προσθήκη 
ορόφων» 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην επέκταση καθ' ύψος του Παιδικού 
σταθμού επί της οδού Υπαπαντής και Παπαστράτου με στόχο την 
επέκταση του σταθμού με τη δημιουργία βρεφικών τμημάτων αλλά και 
τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος στο ισόγειο Παιδικού σταθμού, της 
παιδικής χαράς και γενικά του αύλειου χώρου για την προσαρμογή τους 
στις διατάξεις του Π.Δ 99/2017 και εν τέλει αφορά στη δημιουργία ενός 
αρχιτεκτονικού συνόλου που θα δώσει με την σύγχρονη αισθητική του 
μια άλλη πνοή στην περιοχή, μαζί με τις σύγχρονες και ποιοτικές 
παροχές προς τους δημότες, που είναι και το βασικό αντικείμενο.Το 
οικόπεδο, εμβαδού 371,50 τ.μ., εμπίπτει εντός των ορίων της Ε΄ 
Δημοτικής Κοινότητας, και είναι Δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 
051160320001. Στο υπάρχον Ισόγειο του κτιρίου, εμβαδού περίπου 
194,50 τ.μ., λειτουργεί ήδη παιδικός σταθμός με δυναμικότητα 42 νήπια 
σε δύο τμήματα. Για την ανέγερση του ισογείου είχε εκδοθεί η υπ'αριθμ. 
457/26-11-86 οικοδομική άδεια προσθήκης κατ' επέκταση Ισογείου. Η 
πρόταση εκτός της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης περιλαμβάνει την 
στατική ενίσχυση του υφισταμένου κτηρίου και την προσθήκη δύο 
ορόφων. Παράλληλα σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη θα τοποθετηθούν 
αντλίες θερμότητας, φωτιστικά LED, εγκατάσταση φυσικού αερίου και 
φωτοβολταϊκό σύστημα στο δώμα. Η πρόταση περιγράφεται πλήρως και 
αναλυτικά, ως προς τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, στην Αρχιτεκτονική 

5063274 

32777/254/ 08-07-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%
81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/ 

 

 
31/05/2020 

 

13/09/2023 2.138.127,34€ 

https://piraeus.gov.gr/evfyhs-hlektronikh-platforma-dhmou-peiraia-gia-thn-eksypnh-filikh-diakyvernhsh/
https://piraeus.gov.gr/evfyhs-hlektronikh-platforma-dhmou-peiraia-gia-thn-eksypnh-filikh-diakyvernhsh/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/05/14/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
και τη Στατική  Μελέτη που έχει ανατεθεί από την Υπηρεσία μας, 
κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού στον πρώτο βραβευθέντα.  
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Προσαρμογή του 
υπάρχοντος 
βρεφονηπιακού 
σταθμού επί των 
οδών 
Ερμουπόλεως και 
Παξών στο Π.Δ. 
99/2017 - Στατική 
ενίσχυση 

Η πράξη αφορά στην στατική ενίσχυση και την εσωτερική 
αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Δημοτικού κτηρίου, που στεγάζεται 
σήμερα ο  18ος βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Πειραιά, επί των 
οδών  Ερμουπόλεως και Παξών στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα στην 
περιοχή των Καμινίων, με βασικό στόχο την προσαρμογή του στις 
διατάξεις του νέου Π.Δ.99/2017«Καθορισμός προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή 
υπηρεσίας των δήμων».Πρόκειται για ένα κτήριο, στο οποίο σήμερα 
φιλοξενούνται νήπια στο ισόγειο και  βρέφη στον όροφο και το οποίο 
κατασκευάστηκε σταδιακά σε τρεις φάσεις. Με την υπ'αριθμ. 1975/1959 
οικοδομική άδεια ανεγέρθηκε ένα τμήμα του υπερυψωμένου ισογείου, 
στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 5764/1965 οικοδομική άδεια έγινε 
προσθήκη ενός ορόφου και τέλος με την υπ' αριθμ. 7486/1969 
οικοδομική άδεια έγινε επέκταση του υπάρχοντος ισογείου και 
δημιουργία υπογείου.Το κτήριο βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας 726 
τ.μ. με ΚΑΕΚ 051163817009  και έχει συνολική επιφάνεια περί τα 500τμ 
.Στόχος της παρέμβασης είναι η στατική ενίσχυση και η συμμόρφωση 
των αρχιτεκτονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, του 
υφιστάμενου κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού, με την ισχύουσα 
νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Π.Δ. 99/2017 ώστε αυτός να 
συνεχίσει να λειτουργεί. Με την νέα πρόταση αναδιοργάνωσης των 
χώρων και των λειτουργιών, η δυναμικότητα του βρεφονηπιακού 
σταθμού ανέρχεται στα 62 παιδιά (24 βρέφη και 38 νήπια). 

5062357 

32134/248/ 06-07-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%
81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/ 

 

31/05/2020 13/09/2023 2.309.658,16 
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Αστική Ανάπλαση 
Λεωφόρου Ειρήνης 
Γ' Δημοτικής 
Κοινότητας Δήμου 
Πειραιά 

Η πράξη αφορά σε επεμβάσεις επί του καταστρώματος και των 
πεζοδρομίων της Λεωφόρου Ειρήνης στην Γ' Δημοτική κοινότητα του 
Δήμου Πειραιά. Με τις επεμβάσεις αυτές επιτυγχάνεται η γενικότερη 
ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση της οδού με ταυτόχρονη εξάλειψη 
διαπιστωμένων προβλημάτων, προσφέροντας στους πολίτες καλύτερες 
συνθήκες κυκλοφορίας και ζωής στην πόλη. Τα προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία της οδού ήταν α) η υπερύψωση του 
υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, β) η ανεπάρκεια του 
συστήματος αποκομιδής των απορριμάτων, γ) η παλαιότητα του 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και δ) η μικρή υψομετρική διαφορά μεταξύ 
των κατωφλιών και των ρείθρων, με αποτέλεσμα την μη επαρκή 
απορροή των ομβρίων.Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι 
επεμβάσεις:α.πλήρη ανακατασκευή των φθαρμένων και παλαιών 
πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Ειρήνης, με διατήρηση 

5052670 

24949/194/29-05-2020 
 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%
AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF

%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-

%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/ 

 

26/06/2019 26/12/2021 681.956,84€ 

http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/07/09/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3-2/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://oxe.pireasnet.gr/blog/2020/06/03/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
σταθερής ελάχιστης κατά πλάτος κλίσης του πεζοδρομίου ίση με 2% 
προς το οδόστρωμα, β. ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού, 
ώστε να υπάρξει πλήρης εξυγίανσή του, γ. κατασκευή των πεζοδρομίων 
με ενιαία κλίση προς τα κρασπεδόρειθρα της οδού, για την καλύτερη 
απορροή τους, πύκνωση των φρεατίων υδροσυλλογής και συντήρηση 
του κεντρικού αγωγού ομβρίων, δ. αντικατάσταση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού με νέους ιστούς και νέα φωτιστικά σώματα τύπου 
LED, ε. αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, με τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων, επίστηλων κάδων και βυθιζόμενου συστήματος 
συλλογής απορριμάτων (βυθιζόμενοι κάδοι) στ. εργασίες πρασίνου. 
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Ολοκληρωμένο 
Σύστημα 
Διαχείρισης 
Προορισμού 

Η  πρόταση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου 
συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination Management 
System), τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα 
καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού που λέγεται «Πόλη 
του Πειραιά». Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την 
τουριστική πληροφορία του Δήμου Πειραιά και θα ενημερώνεται – 
επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας 
ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες 
θα δίνουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό  
λαμβάνοντας  υπόψη  και  τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες 
(πολιτιστικές εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) του Δήμου Πειραιά. Το 
Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management 
System) θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα 
Διαχείρισης Προορισμού. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης 
θα παρέχονται  ελεύθερα  και δωρεάν από το Σύστημα προς όλους τους 
χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν 
θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και 
δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το 
Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη 
δυνατότητα κρατήσεων ή πώλησης εισιτηρίων στους χρήστες του. Ενώ 
τέλος, οι εισαχθείσες στις ψηφιακές πλατφόρμες πληροφορίες 
καλύπτουν το σύνολο των υφισταμένων στο Δήμο επιχειρήσεων 
/φορέων και δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι 
οποίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν έμμεσο οικονομικό πλεονέκτημα, 
χωρίς να υπάρχει διάκριση στον τρόπο προβολής μεταξύ των όποιων 
επιχειρήσεων. Τα στοιχεία θα εισαχθούν στις ψηφιακές εφαρμογές. 

5041839 36595/280/29- 07-2020 01/12/2020 30/06/2022 1.100.000,00 € 

17 
Δράσεις 
προώθησης της 
επιχειρηματικότητ

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 
δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάμωση της ικανότητας υπό σύσταση 
και υφιστάμενων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν 

5062147 36593/274/ 29-07-2020 01/03/2021 31/08/2023 4.000.000,00 € 
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νέες ιδέες και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους, έτσι ώστε να 
συστήσουν ή να διατηρήσουν / επεκτείνουν / αναβαθμίσουν την 
επιχείρηση κυρίως στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας. Οι εν λόγω 
υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις θα επιλέγονται βάσει 
συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου να τους 
παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, οι οποίες 
θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους κατ’ έτος. Το ολοκληρωμένο 
πλέγμα δράσεων που θα προσφέρεται στις υπό σύσταση και νεοφυείς 
επιχειρήσεις αφορά στον ειδικό στόχο 3.a.1 και περιλαμβάνει:  
·        Διάγνωση των αναγκών τους για υποστήριξη. 
·        Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα 
απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα 
περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα 
επιχειρηματικότητας. 
·        Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring 
και coaching), με δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών που θα λάβουν 
(π.χ. Ανάλυση Αγοράς, Μελέτη Εξωστρέφειας, Επιχειρησιακό Σχέδιο, 
Επενδυτικό Σχέδιο, Σχέδιο Marketing, Τιμολογιακή Πολιτική, κ.λπ. 
·        Διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών μόχλευση 
δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (funds, τράπεζες, crowd funding, 
χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές 
ενίσχυσης).  
·        Υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και στη σύνταξη 
τεκμηριωμένων προτάσεων. 
·        Σε επιλεγμένους συμμετέχοντες θα προσφέρεται η δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν οργανωμένες επισκέψεις σε αντίστοιχες δομές του 
εξωτερικού και να διασυνδεθούν με τη διεθνή επενδυτική / 
επιχειρηματική κοινότητα.  
·        Επίσης σε επιλεγμένες υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
χαρακτηρίζονται από υψηλή ωριμότητα, θα εξασφαλίζεται συνεργατικός 
χώρος φιλοξενίας για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
προχωρήσουν περαιτέρω την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας 
Τέλος, στο πλαίσιο προτεινόμενης Δράσης θα προβλέπεται και η παροχή 
υπηρεσιών αξιοποίησης προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού από 
συμμετέχοντες στη Δράση, προκειμένου να πειραματιστούν και να 
ωριμάσουν μια ιδέα για την παραγωγή ενός καινοτόμου προϊόντος ή 
διαδικασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Ο προηγμένος 
τεχνολογικός εξοπλισμός θα διατεθεί από το Δήμο και θα αφορά 
τρισδιάστατο σχεδιασμό, τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτοματισμοί, 
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παραγωγή δοκιμαστικών προτύπων και ψηφιακή τεχνολογία ενώ οι 
απαιτούμενες υπηρεσίες συντήρησης, τα λειτουργικά και τα αναλώσιμα 
θα εμπεριέχονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης του 
αναδόχου.  


