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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

307. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, της 

Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κας Χαραλαμπίας Ζηλάκου, του Προέδρου ΟΠΑΝ 

κ. Ιωσήφ Βουράκη, της ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου κας Μαρίας Φωκιανού, του 

αστυνομικού κ. Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου και του οδηγού κ. Μηνά Κοντραφούρη στην 

Αμμόχωστο Κύπρου, από 11 έως 13 Μαΐου 2022 για την συμμετοχή στο Οικονομικό 

Φόρουμ με θέμα: «Το επιχειρείν στην μετά κορονοϊό εποχή» που θα πραγματοποιηθεί 

στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Στο πρόγραμμα του Επιχειρηματικού Φόρουμ έχει 

ενταχθεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των Δήμων Πειραιώς και 

Αμμοχώστου στο πλαίσιο επικείμενης αδελφοποίησης των δυο πόλεων και εξειδίκευση 

πίστωσης. 

 

308. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 7.860,00 € σε βάρος των Κ.Α. 

00.6421 (4.590,00€), Κ.Α. 00.6423 (2.220€) και Κ.Α. 10.6422.03 (1.050,00€) του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  του  μόνιμου  

υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά Κοντραφούρη Μηνά, για τη μετάβασή  αεροπορικώς 

του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη, της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου 

κας Χαραλαμπίας Ζηλάκου, του Προέδρου ΟΠΑΝ κ. Ιωσήφ Βουράκη, της Συμβούλου 

του Δημάρχου κας Μαρίας Φωκιανού, του αστυνομικού κ. Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου 

και του οδηγού κ. Μηνά Κοντραφούρη στην Αμμόχωστο Κύπρου, από 11 έως 13 Μαΐου 

2022 για την συμμετοχή στο Οικονομικό Φόρουμ με θέμα: «Το επιχειρείν στην μετά 

κορονοϊό εποχή» που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Στο 

πρόγραμμα του Επιχειρηματικού Φόρουμ έχει ενταχθεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας των Δήμων Πειραιώς και Αμμοχώστου στο πλαίσιο επικείμενης 

αδελφοποίησης των δυο πόλεων. 

 

309. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο μικρής κλίμακας CREA 

– CULT – 2022 – COOP – 1 με τίτλο «Fluid Light Project» που υπάγεται  στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREATIVE EUROPE και την κάλυψη τμήματος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά σε ποσοστό 20% από ίδιους πόρους. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

310. Ακύρωση της 233/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση 

πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια υγειονομικού υλικού έκτακτης ανάγκης 

ΦΑΣΗ Λ για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών κατά του Covid-19» (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β 

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021), λόγω λάθους στις 

ποσότητες των αντικειμένων της προμήθειας. 

 

311. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1557/2022 ποσού 100,00 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 232/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο 

όνομα της μόνιμης υπαλλήλου μας ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωμή 

παραβόλου για τη διόρθωση της υποβληθείσας δήλωσης στο ΗΜΑ. 
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312. Αποδοχή ΚΑΠ ποσού ύψους 258.322,50 € για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων 

και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 1
η
, 2

η
 και 3

ης
 μηνιαία κατανομή  

βάσει της απόφασης 24487/13-4-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 60ΣΖ46ΜΤΛ6-Ο45). 

 

313. Αποδοχή της Δ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού 

ύψους 1.528.123,98 €  βάσει της απόφασης 24725/14-4-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

6ΘΠ546ΜΤΛ-3Α7). 

 

314. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε όλες τις 

Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019». 

 

315. Αποδοχή της δωρεάς επίπλων από την εταιρεία AFFIDEA Πειραιά. 

 

316. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού και απόρριψη ως 

απαράδεκτης της προσφοράς συμμετέχοντα ο οποίος δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο 

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

την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά, 

για τα έτη 2022, 2023, 2024» προϋπολογισμού 946.475,20 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.    

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού,  που αφορούν 

στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων 

και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι - Νέοι με υψηλό κοινωνικό 

κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Υπηρεσιών 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής 

των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με 

υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-

2020, Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», 

και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΜΙS 

5093139) με Κωδικό ΟΠΣ 5093139, προϋπολογισμού 2.100.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά το 

αίτημα αποδέσμευσης από την προμήθεια, του προσωρινού αναδόχου, στον ανοικτό 

ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Ταϊστρών- Ποτιστρών καθώς και ξηράς τροφής για την σίτιση των 

αδέσποτων ζώων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  83.176,00 € πλέον ΦΠΑ, 

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

 

317. Έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης, στα 

πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure» και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

318. Έγκριση πραγματοποίησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες διοργάνωσης δράσης ‘Κυνήγι 
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κρυμμένου θησαυρού’,  του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των 

Ημερών Θάλασσας» και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή μη  πραγματοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια υλικού ασφαλείας 

(BLE tags) για την προώθηση της εφαρμογής Curim, καθώς και άλλου επικοινωνιακού 

υλικού για δράσεις  του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των 

Ημερών Θάλασσας». και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

319. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.995,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.25  

του  προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρμπου, για τη μετάβαση 3 υπαλλήλων για τη συμμετοχή στο 

Tampere Smart City Week, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο 

Τάμπερε της Φιλανδίας, από 11 έως 16 Ιουνίου 2022. 

 

320. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.26 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα του μονίμου 

υπαλλήλου, κ. Κωνσταντίνου Πουρσαλίδη, για τη μετάβαση του ως αντιπρόσωπος του 

Δήμου Πειραιά στην 7η συνάντηση του έργου “Datavaults” στην Λεμεσό της Κύπρου, από 

17 έως 19 Μαΐου 2022. 

 

321. Έγκριση του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του 

ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, 

Σ.Ε. 1/2021», προϋπολογισμού 161.289,03 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,στον οικονομικό φορέα 

NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

322. Έγκριση του Πρακτικού Νο 4 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: «Προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών, που θα δοθούν σε οικονομικά 

αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, 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, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε».    

 

323. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών 

σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας», 

προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

324.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού 

δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υποστήριξη για την 

ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τομέα της γαλάζιας 

οικονομίας», προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 


