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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

936.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 100,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της μόνιμης υπαλλήλου μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, για την πληρωμή 

παραβόλου για τη διόρθωση της υποβληθείσας δήλωσης που έχει καταθέσει ο 

Δήμος Πειραιά στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) για τις ποσότητες 

των ανακυκλώσιμων ειδών για το έτος 2020. 

 

937. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων μέσω 

διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας 

ενόψει των Χριστουγέννων του 2021. 

 

938. Συμπλήρωση - Τροποποίηση της 901/ 201 Απόφασης Ο.Ε., που αφορούσε την με 

αρ. ΠΟΕ 180/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά, για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση ή μη της διαφοράς από 

την με αρ. κατ. ΑΓ 160/10-6-2021 αγωγή της εταιρείας «SERAFEIM 

LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Ι.Π.Ε.», κατά του Δήμου μας 

 

939. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 557,14 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

της μόνιμης υπαλλήλου μας ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΟΥ, για την μετάβαση 

αεροπορικώς του μόνιμου υπαλλήλου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, στη 

Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 36
ης

 Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia», 

στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της 

Περιφέρειας Αττικής, από 12/11/2021 έως 14/11/2021». 

 

940. Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία TEN BRINKE, 

κατασκευής ενός ανοικτού γηπέδου tennis στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου 

Φαλήρου. 

 

941. Αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία FONTANA 

FOUNTAINS ABEE, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

σιντριβανιού στην υφιστάμενη λεκάνη του σιντριβανιού επί της Πλατείας 

Κανάρη. 

 

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

942. Τροποποίηση του χρόνου διεξαγωγής της 1
ης

 ημερίδας (Π.B4.6.1), του workshop 

δικτύωσης (Π.Β4.3.1) και της εκδήλωσης για θέματα νέων αγορών (Π.Β4.4.1) τα 

οποία αποτελούν παραδοτέα της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της 

εταιρείας ΑΠΟΨΗ Α.Ε., για την υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις προώθησης της 

επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά». 

 

943. Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο 

΄΄Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based 

policy making processes / DEPART’’ και ακρωνύμιο “DEPART” που εντάσσεται 

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AMIF. 

        Β) Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου “DEPART” από πόρους της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης. 
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       Γ) Ορισμός της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ως                          

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς της 

Αντιδημάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη , στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 36
ης

 

Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia», στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμος 

Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, από  12/11/2021 

έως 14/11/2021. 

 

944. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια σύγχρονου 

ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά. 

 

945. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Δημόσιου Διαγωνισμού για την «προμήθεια 

Καυσίμων και Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του 

Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023». 

 

946. Έγκριση  γενομένης δαπάνης ποσού 1.231,32 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 206807/09-06-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Παροχή 

Γραφιστικών Υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις- δράσεις του Δήμου Πειραιά). 

 

947. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 143,84 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

του μόνιμου υπαλλήλου μας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την κατάργηση 

υπογείων καλωδίων παροχής στην οδό Πρώην Δημαρχείου στον Πειραιά. 

 

948. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής, ποσού 70,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε  σύμφωνα µε τη με αρ. 835/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνομα του 

υπαλλήλου μας ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, για την πληρωμή παραβόλου 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. 

 

949. Αποδοχή ΙΑ΄ κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 

1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 79149/27-10-2021 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ:6ΑΔΒ46ΜΤΛ6-ΕΧΩ). 

 

950. Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε συνέχεια της με αρ. 704/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Εφετείου Πειραιά και της με αρ. 474/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά. 

 

951. Λήψη απόφασης (η με αρ. ΠΟΕ 171/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Ε΄ Τμήμα) για ενδοδικαστική συμβιβαστική 

επίλυση της διαφοράς από την με αρ. κατ. ΑΓ 98/21-4-2021 αγωγή του κου 

ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατά του Δήμου μας. 

 

952. Επιστροφή μη απορροφημένου ποσού ύψους 32.960,46 € στον συντονιστή φορέα 

(ΑΠΘ) του έργου VAI. 

 

953. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 (ΟΡΘΗ) & Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

ανάδειξη του οικονομικού φορέα Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ 
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ως προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού  δημόσιου διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων 

για φωτοτυπικά μηχανήματα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά 

ετών 2021-2023», προϋπολογισμού δαπάνης 91.800 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

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

 

954. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

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

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016,  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                                                                               

955. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – 

υπηρεσιών για τα έτη 2021 - 2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης 

Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

 

956. Έγκριση  γενομένης δαπάνης ποσού 1.282,16 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 128/22-02-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Αναμνηστικές πλακέτες). 

 

957. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 322,05 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Στεφάνια). 

 

958. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 744,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Φωτισμός 

Δημοτικού Θεάτρου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του 

Μαστού). 

 

959. Απόδοση λογαριασμού για τα με αρ. 4495/2021 και 4652/2021 εντάλματα 

προπληρωμής ποσών 1.420,00 € και 800,00 € αντίστοιχα, που εκδόθηκαν 

σύμφωνα με τις με αρ. 822/27-09-2021 και 862/06-10-2021 Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421, 10.6422.03 και 00.6423 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μόνιμης 

υπαλλήλου του Δήμου κ. Ειρήνης Αλιπράντη και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Τα 

προαναφερθέντα εντάλματα προπληρωμής αφορούν στην πληρωμή εξόδων για 

τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, της 

Διευθύντριας Πολιτισμού κα Ευαγγελίας Μπαφούνη και του αστυνομικού  κ. 

Νικηφόρου Πηλάκη στο Δήμο Δυτικής Σάμου από 9 έως 10 Οκτωβρίου 2021, 

προκειμένου να συμμετάσχουν σε ημερίδα, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του 

Δήμου Πειραιά και του Δήμου Δυτικής Σάμου. 

 

960. Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 4653/2021 ένταλμα προπληρωμής αγοράς 

δύο ηλεκτρονικών πομποδεκτών για τα οχήματα του Δημάρχου Πειραιά ποσού 

200,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αρ. 864/08-10-2021 Απόφαση της 

οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου 

κου Ευάγγελου Δριβαλά. 
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961. Έγκριση πραγματοποίησης τελετής για την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του 

Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 

Δεκεμβρίου 2021 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

962. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Εργασίες συντήρησης και επισκευής  στο Βεάκειο Θέατρο». 

 

963. Παράταση της Σύμβασης για το έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», έως τις 31-12-

2021.  

 

964. Έγκριση της 4
ης

 Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2021. 

 

965.  Επανάληψη του δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που 

αφορά τη μίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημοτικής 

Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αγ. 

Διονυσίου- Καλοκαιρινού - Πέτρου Ράλλη - 25
ης

 Μαρτίου - Λεωφόρο Θηβών, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση των σχολικών μονάδων 3
ο
 

ΕΠΑΛ, 7
ο
 Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1

ο
 Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά με τους ίδιους 

όρους διακήρυξης.  

 

966. α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 

32 Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης 

και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Συντήρηση και αναβάθμιση 

λογισμικού εξυπηρέτησης και καταγραφής αιτημάτων πολιτών», 

προϋπολογισμού 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

967. α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 

32 Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης 

και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, 

για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, υποστήριξη και ανανέωση 

των αδειών χρήσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δημοσίων 

Συμβάσεων- PublicPro», προϋπολογισμού 21.600,00  € πλέον ΦΠΑ και  β) 

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης  

αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

968. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 4654/2021 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 3.130,00 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την Ορθή 

Επανάληψη (08-10-2021) της με αρ. 863 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

σε βάρος των Κ.Α. 00.6421, 00.6423 και 10.6422.03 του Προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Μηνά Κοντραφούρη και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα 

προπληρωμής αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του 

Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. 

Βασίλειου Ταταρόπουλου, του Προέδρου της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας κ. 

Χαράλαμπου Λιακόσταυρου, του αστυνομικού κ. Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου και 

του οδηγού (οδικώς) κ.  Μηνά Κοντραφούρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 13 έως 
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16 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ετήσιο Συνέδριο της 

ΚΕΔΕ. 

 

969. Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 1.690.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) στο πλαίσιο τουΠρογράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου του 

Δήμου Πειραιά με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου 

Πειραιά» στο Πρόγραμμα «ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

970. Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων «Κοπής 

Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2021» για τη Β΄Δημοτική Κοινότητα του Δήμου 

και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.162.28€ 

σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 (605,14€) και Κ.Α. 10.6422.03 (557,14€) του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα  της  μόνιμου  

υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά Πολύμνιας Πατέρου , για τη μετάβασή  

αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Ανδριάνας Ζαρακέλη και του μόνιμου 

υπαλλήλου Θεόδωρου Παπαχρυσάνθου , στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 36
ης

 

Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia», στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμος 

Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, από  12/11/2021 

έως 14/11/2021. 

 

971. Αποδοχή για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετέσεων για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών 

Επιτροπών συνολικού ποσού 1.150,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 80306/3-11-

2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΨΜΝ46ΜΤΛ6-634). 

 

972. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πλαίσιο 

Παρεμβάσεων για την ενίσχυση και τόνωση της Οικονομικής Δραστηριότητας σε 

Τμήμα του Παραδοσιακού Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Πειραιά στο Πλαίσιο 

της Δράσης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» έως 31
η
 Δεκεμβρίου 2021 

(31/12/2021).  

 

973. Έγκριση των από 18-10-2021 & 1-11-2021 Πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών Μισθώσεων – Εκμισθώσεων & Εκποίησης Υλικών και 

κατακύρωση του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (Εμ1) επί των  οδών Ηρώων 

Πολυτεχνείου 41 και Δραγάτση, στο Ισόγειο του κτιρίου της Ιωνιδείου Σχολής, 

το οποίο διαθέτει: κύριο χώρο ισογείου 108,81τ.μ., κύριο χώρο παταριού 109,62 

τμ. και βοηθητικό χώρο υπογείου 111,43 τ.μ., στην εταιρεία «FASHION STORES 

EST 1930 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 


