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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

447. Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βοϊδονικόλα Σταύρου 

ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιμο της 

10/06/2022, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 

40 του Ν. 4735/2020 σε συνδυασμό με το αρ. 52 του Ν. 4674/2020. 

 

448. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης με τίτλο 

«Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά» της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ 

«Αττική» 2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)  5044797 ως προς την ημερομηνία 

πέρατος από 30/06/2022 σε 31/12/2022. 

 

449. Έγκριση μετακίνησης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά από 

14 έως 16/06/2022 στo Παρίσι στο URBACT City Festival  για τη συμμετοχή με το 

διακρατικό δίκτυο μεταφοράς ¨BLUACT 2
nd

 Wave¨ και τριμελούς αντιπροσωπείας 

από 22 έως 23/06/2022 στo Κόπερ της Σλοβενίας στην συνάντηση που διοργανώνει το 

διακρατικό δίκτυο μεταφοράς (ΤΝΜ) ¨BLUACT 2
nd

 Wave¨ και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

450. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, κατόπιν αίτησης 

του 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» με Κωδικό ΟΠΣ 5093139, προϋπολογισμού 2.100.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης. 

 

451. Ακύρωση της 365/16-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την 

καταχώρηση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης στον Ταξιωτικό Οδηγό 

«ΔΙΑΚΟΠΕΣ » και την εξειδίκευση  της πίστωσης, λόγω μη ανάρτησης του 

πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

452. Ακύρωση της 366/16-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την 

καταχώρηση ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης στον Ταξιωτικό Οδηγό «Atenas 

en el bolsillo » στην Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα και την εξειδίκευση  της 

πίστωσης, λόγω μη ανάρτησης του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

453. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών 

Εστίασης και Προσφοράς Γεύματος για τις ανάγκες του έργου «euPOLIS», στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020» και εξειδίκευση πίστωσης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

454. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 271,20 € σε εκτέλεση της 58/27-1-2022 Απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής (Αγορά Στεφανιών). 

 

455. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.058,96 € σε εκτέλεση της 2022/325 Απόφασης 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για τις 

Εκδηλώσεις- Δράσεις του Δήμου Πειραιά 2022).  
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456. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.081,40 € σε εκτέλεση της 249/07-04-2022 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Βράβευση γυναικείων ομάδων υδατοσφαίρισης 

Ολυμπιακού Σ.Π.Φ. και Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ.). 

 

457. α) Έγκριση Συμβιβασμού σύμφωνα με το άρθρο 214 Κ.Πολ.Δ, μεταξύ του Δήμου 

Πειραιά και της κας Μαρίας Μιζεράκη, β) Έγκριση του προτεινόμενου Σχεδίου 

Πρακτικού Συμβιβασμού και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή 

του Πρακτικού.  

 

458. α) Έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων 

κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά» και β)  Έγκριση Παράτασης του χρόνου του 

έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 29-12-2022. 

 

459. Έγκριση του 2
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και 

Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α/Α 1.2019» και β)  

Έγκριση ή μη Παράτασης του χρόνου του έργου κατά τρεις (3) μήνες. δηλαδή μέχρι την 

1-10-2022. 

 

460. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε. 

2/2021»,  προϋπολογισμού 161.289,86 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

2030 ΕΕ. ι. 

 

461. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο: «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου 

PETANQUE και λοιπού αστικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 48.387,10 € πλέον Φ.Π.Α, 

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

οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

 

462. Έγκριση των Πρακτικών Νο Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

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

την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισμού 209.677,00 € 

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

ισχύουν. 

 

463. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την προμήθεια «Προμήθεια Φυτικού Υλικού» προϋπολογισμού 212.527,30 € πλέον 

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

 

464. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 Φυτικού Υλικού» προϋπολογισμού 212.527,30  € πλέον Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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465. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.800,00 € σε βάρος των Κ.Α. 35.6422.14 και 

00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου 

υπαλλήλου μας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για την μετάβαση αεροπορικώς και 

σιδηροδρομικώς της Αντιδημάρχου κας Αντωνίας Καρακατσάνη και της μονίμου 

υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κας Αικατερίνης Οικονόμου ΠΕ9 Γεωπόνου, στο Τορίνο 

της Ιταλίας, από 15 έως 17 Ιουνίου 2022 για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο 

Ευρωπαϊκό έργο PROGIREG HORIZON 2020, , με στόχο να αναδείξει την 

ενσωμάτωση λύσεων προερχόμενων από τη φύση σε μοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά 

οφέλη για την οικονομική ,κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων 

αστικών περιοχών. 

 

466. Παράταση του χρόνου εξαργύρωσης των διατακτικών του Πάσχα που είχε ορισθεί από 

την ανάρτηση τηυς σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι και τις 30/04/2022 και να ορισθεί ο 

χρόνος εξαργύρωσης των διατακτικών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 

που έγινε στις 27-5-2022 έως και την λήξη του Α΄ Τμήματος (Πάσχα 2022) της 

σύμβασης, λόγω των χρονικών περιθωρίων που διαμορφώθηκαν από την διαγωνιστική 

διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

467. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης η οποία αφορά στην υποδοχή του Κυπριακού 

επιβατικού πλοίου που θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Πειραιά στις 20 Ιουνίου 2022 και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΑΠΟΣΥΡΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 15
ο
 :Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

30.6422.07  του  προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα 

της μονίμου υπαλλήλου, κ. Αικατερινης Γκούμα, για τη μετάβαση 2 υπαλλήλων για τη 

συμμετοχή στο World Urban Forum, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure 

(UIA)”, στο Κατόβιτσε της Πολωνίας, από 25 έως 29 Ιουνίου 2022. 

 

468. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 

 

469. Τροποποίηση της με αρ. 419/1-6-2022 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην συγκρότηση 

Επιτροπής Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού για την φιλοτέχνιση ανδριάντα του Πετρόμπεη 

Μαυρομιχάλη προϋπολογισμού μελέτης 73.780,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τον 

ορισμό γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού, ύστερα από την λήψη του με αρ. 2130/2-6-

2022 έγγραφο του Ε.Ε.Τ.Ε. 

 

470. Έγκριση των Πρακτικών Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 

111.508,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

471. 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 Υγειονομικού Υλικού έκτακτης ανάγκης Φάση Μ για τις ανάγκες 

των σχολείων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των 
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υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της 

πανδημίας του Covid-19», προϋπολογισμού δαπάνης 271.774,40 € συμπεριλαμβανομένου 

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

στις εταιρείες:1. HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & 2. OXYPLUS ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΜΑΡΙΑ. 

 

                                                                                  

 


