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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

129. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

130. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά 

αδύναμους δημότες και κατοίκους μας ενόψει του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 

2022». 

 

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

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά 

αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, ενόψει του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων του 2022» προϋπολογισμού 106.000 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

132. Έγκριση α) Στρατηγικού Πλάνου «Πειραιάς – Έξυπνη Πόλη» ως το 2030, β) 

προτεινόμενων δράσεων έξυπνης πόλης του Δήμου Πειραιά ώστε να ενταχθούν στο 

Τεχνικό Δελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ M.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 
                                                                         

133. α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, με κωδικό ΑΤΤ142 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 5542 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 3497/26/11/2021, με αντικείμενο την Τεχνική 

Βοήθεια υποστήριξης του Δήμου Πειραιά για την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 

Μεταφορών Πειραιά, β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την 

υποβολή της πρότασης και δ) Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

134. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το 4
ο
 τρίμηνο. 

 

135. Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αρ. Α 1286/2021 αποφάσεως του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Γ΄ Τριμελές). 

 

136. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης προσφορών του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση 

Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Ορόφων και Τοιχοποιιών σε όλα 

τα Δημοτικά Κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισμού 249.999,59 € συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

137. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«Αποκατάσταση Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Ορόφων και 
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Τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισμού 249.999,59 € 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/202. 

 

138. Έγκριση του λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός Απριλίου 2021. 

 

139. Κηρύσσει άγονο το αποτέλεσμα του επαναληπτικού, δημόσιου, φανερού, προφορικού, 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για 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
ου

 ΕΠΑΛ, 

7
ου

 Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1
ου

 Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά. (Επιστροφή του 

φακέλου του διαγωνισμού στην αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες). 

 

140. Έγκριση παράτασης κατά δύο (2) μήνες, τόσο του χρόνου παράδοσης υλικών από 

23/2/2022, όσο και της σύμβασης από 23/4/2022, της προμήθειας «Προμήθεια 

εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του 

Δήμου Πειραιά».   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Άσκηση ή μη Έφεσης κατά της με αρ. Α 320/2021 Απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Α3 Ακυρωτικό). 

 

141. Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2022, ποσού 335.146,52 €  που 

κατανέμεται ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές 

Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την 

παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 €  από την Ταμειακή Υπηρεσία για την κάλυψη 

της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών. 

 

142. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά». 

 

143. Έγκριση  εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) ποσού 297,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 15.6422.04, της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών 

Υπηρεσιών - Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων ΓΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από 01-01-

2022 έως και 31-12-2022, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4623/19. 

 

144. Έγκριση της καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατη δημότισσα 

και κάτοικο του Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

145. Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για το Έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» με M.I.S. 5047186 στα πλαίσια της 

χρηματοδότησης του έργου από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. 

 

146. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.650,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1002/2021 απόφασης της Ο.Ε. (Εορτασμός Πρωτοχρονιάς 2022). 
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147. Διαγραφή βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών συνολικού ποσού 1.033,34 €, του  υπόχρεου 

με κωδικό  47759,  που αφορούν πρόστιμο διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού 

Δράμας 134 Β΄ στο Δήμο Πειραιά, λόγω του ότι εκ παραδρομής βεβαιώθηκε πρόστιμο 

για τη χρονική περίοδο από 01/01/2013 έως 31/12/2013. 

 

148. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Δαπάνη Συντήρησης και επισκευής Μεταλλικών Κάδων 

Απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα 

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

 

149. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προφορών για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 

τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών 

προγραμμάτων και επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 161.200,00 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

150. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο : «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο 

εθνικών προγραμμάτων και επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 

161.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

151. Έγκριση  της πραγματοποίησης του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25
ης

 Μαρτίου 1821 

και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

152. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, 

Δήμου Κορυδαλλού, Δήμου Πειραιά και Δήμου Περάματος για το έργο (Παροχή 

Υπηρεσίας): «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.499.982,31 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

153. Έγκριση των Πρακτικών  Νο 3 & Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την 

ΟΜΑΔΑ Β΄, για την προμήθεια: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον ΦΠΑ, 

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

οικονομικό φορέα BRINX AE. 

 

154. Έγκριση παράτασης, έως 31/07/2022, της ολοκλήρωσης του παραδοτέου Π2.10 της 

Φάσης 2 του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού ‘‘ΟΠΣ 

50441839’’ στο πλαίσιο  της Πράξης: «Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως 

Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού 

(Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, 
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Προγραμματισμός και Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών»   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, Άξονας 

προτεραιότητας 06  «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

 

155. Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια και διανομή Μέσων Ατομικής Προστασίας και ενημερωτικού 

υλικού έναντι του Covid-19 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και στους κατοίκους του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης 

του Δήμου κατά της πανδημίας», προϋπολογισμού δαπάνης 111.490,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6% & 24%), ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία CONCEPT GIFT COMMUNICATION A.E. 

 

156. Έγκριση της προμήθειας απολυμαντικού υγρού καθώς και εφαρμογές απολυμάνσεων 

Σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), Δημοτικών 

κτιρίων & Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά της  Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 

32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 4782/21) 

και ειδίκευση της πίστωσης. 

 

157. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του 

ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εύκαμπτων Κολωνακίων», προϋπολογισμού  

120.216,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα «ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΒΕΕ». 

 

158. Έγκριση  του 1
ου

 ΑΠΕ & 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου: «Αναβάθμιση – Συντήρηση – 

Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Α.Α 3/2020. 

 

159. Έγκριση Ανάκτησης Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 8.055,75 ευρώ, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5044800. 

 

160. Έγκριση του σχεδίου Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς (αρ. 214 Α K.Πολ.Δ.) μεταξύ 

της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης «Δ.Ε.Π.Ε.Π.», πρώην υπαλλήλου της 

(Α.Τ.) και του Δήμου Πειραιά. 

 

161. Διαγραφή συνολικού ποσού 1.199,44 € του υπόχρεου με κωδικό 1286 που αντιστοιχεί σε 

πρόστιμο διατήρησης στο ακίνητο επί της οδού Τσαμαδού 100 & Ξενίας 1 στον Δήμο 

Πειραιά, λόγω έκδοσης οικοδομικής άδειας. 

 

162.  Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού 2023-2026, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4590/2019.  

 

163. Έγκριση Ανάκτησης Χρηματοδότησης συνολικού ποσού 4.800,00 ευρώ, στο πλαίσιο της 

Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» με κωδικό 

ΟΠΣ 5044800.  


